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Abstract  

 

I dagens samhälle är intresset för dokumentärfilmer större än någonsin och flera 

dokumentärfilmer lyfter upp ämnen som berör, engagerar och upprör människor. 

Samhällsdebatter har inletts efter att dokumentärfilmer har publicerats. Syftet med denna 

uppsats är att bidra till ökad kunskap om hur retoriska grepp och berättarstrategier samverkar, 

skapar engagemang och legitimitet i dokumentärfilmen om artisten Josefin Nilssons 

livshistoria. Studiens metod är en kritisk retorisk analys och studien har sin grund i både 

retorisk teori och Bill Nichols dokumentära berättarstrategier. Dokumentärfilmens 

dominerande appellform var pathos argument och den deltagande strategin genomsyrade 

dokumentärfilmen. Resultatet visade också att det finns en etisk problematik med att 

representera en annan människas liv.  

 

 

 

Nyckelord: dokumentärfilm, retorik, Bill Nichols, etik 
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Sammanfattning 

 

Titel: ”Men då var det tyst. Ingen sa metoo” - En analys av retorik och berättarstrategier i 

dokumentärfilmen Josefin Nilsson - Älska mig för den jag är 

 

Sektion: Examensarbete för kandidat i medie- och kommunikationsvetenskap [15 hp]  

 

Termin:VT19 

 

Författare: Hanna Östlund & Maja Waldau 

 

Handledare: Malin Hallén  

 

Examinator: Helena Sandberg  

 

Antal ord: 15844 

 

Syfte och frågeställningar: Syftet med denna uppsats är att bidra till ökad kunskap om hur 

retoriska grepp och berättarstrategier samverkar, skapar engagemang och legitimitet i 

dokumentärfilmen om Josefin Nilssons livshistoria. Syftet preciseras med hjälp av tre 

frågeställningar:  

 

● Hur används de retoriska perspektiven i dokumentärfilmen för att skapa legitimitet? 

● Hur kan Bill Nichols teori om dokumentära berättarstrategier användas för att förstå 

framställningen av Josefins livshistoria i dokumentärfilmen?  

● Hur samverkar retoriken och berättarstrategierna med varandra och hur kan 

framställningen diskuteras med utgångspunkt i filmskaparens etiska ansvar? 

 

Metod och material: En kvalitativ kritisk retorikanalys där disposition, argumentation, stil, 

framförande samt attityder och attitydyttringar analyserades på dokumentärfilmen Josefin 

Nilsson - Älska mig för den jag är. 

 

Huvudresultat: Resultatet av studien visar att legitimiteten i dokumentärfilmen grundar sig i 

den retoriska uppbyggnaden. I analysen framkom det att dokumentärfilmen är uppbyggd 

kring sorg och andra starka känslor där appellformen pathos var dominerande. Vi kunde även 

utläsa att den deltagande strategin var den dominerande, samt urskilja inslag av andra 

berättarstrategier som bidrog till ökad emotionell anspelning och variation i framförande hos 

de medverkande. Till sist kunde vi utläsa en etisk problematik med filmskaparens gestaltning 

av en så kallad verklighet.  
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Förord 

 

I enlighet med traditionen vill vi starta denna kandidatuppsats med att rikta ett tack till de 

som bidragit till studien och uttrycka några kort ord om arbetets gång. Genomförandet av 

denna studie har givit oss som författare ökad kunskap om dokumentärfilm som genre samt 

olika retoriska verktyg. Vi har fått ökad förståelse för dokumentära berättarstrategier och 

makten dokumentärfilm besitter i vårt samhälle idag. Vi har haft både med- och motgångar 

under arbetets gång men upplever att vi har fått ny kunskap som kommer kunna vara till hjälp 

ute i arbetslivet. Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Malin Hallén, för hennes 

feedback och vägledning genom arbetets gång. Till sist vill vi ge oss själva en klapp på axeln 

och tacka varandra för ett gott samarbete.  

 
Halmstad, maj 2019.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
”Hösten 2017 kom metoo. Me too - jag också. För att man ska säga jag också så måste 

någon innan ha sagt att det här hände mig, jag har varit med om det här. Hon reste sig i 

rättsalen 1997 och sa det här har hänt. Men då var det tyst. Ingen sa metoo. Var var alla 

feminister när min Josa utplånades bit för bit? ” 
- Marie Nilsson-Lind 
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1.0 Inledning  

Intresset för dokumentärfilmer är  stort i dagens samhälle och flera dokumentärfilmer 

uppmärksammar ämnen som berör, engagerar och upprör människor (Johannes 2019). 

Samhällsdebatter har startats efter att dokumentärfilmer sänts, Leaving Neverland och 

Surviving R.Kelly är exempel där dokumentärfilmer startat en sådan debatt (Fjellborg 2019; 

Hill 2019). Vi fann intresset för en specifik dokumentärfilm som berörde oss, väckte tankar 

och som blev fröet för denna studie.  

 

#metoo förändrade det svenska samhället hösten 2017. Kvinnor klev ut från skuggan, via 

hashtags och på sociala medier berättade de sina historier. ”If you’ve been sexually harassed 

or assaulted write ’metoo’ as a reply to this tweet” löd tweeten skriven av den amerikanska 

skådespelerskan Alyssa Milano (Alyssa_Milano 2017). Denna tweet blev startskottet för en 

social rörelse och debatten kring omfattningen av sexuella trakasserier mot kvinnor. Nästan 

två år senare väcktes debatten på nytt i Sverige, denna gång genom dokumentärfilmen Josefin 

Nilsson- Älska mig för den jag är. Fredagen den 22 mars 2019 sände Sveriges Television 

dokumentärfilmen om artisten Josefin Nilsson. Emelie Persson, projektledare för 

dokumentärfilmen, beskriver den som ett porträtt och hyllning till den omtyckta artist som 

Josefin var (Jacobsson 2019). Dokumentärfilmen skildrar Josefins liv där publiken får ta del 

av hennes karriär som artist, skådespelerska och medlem i bandet Ainbusk Singers men också 

konsekvenserna efter det destruktiva förhållandet hon levde i under flera år. Handlingen i 

dokumentärfilmen bygger på den bok Josefin aldrig hann ge ut, på hennes musik och 

berättelser från hennes familj, vänner och kollegor (SVT Play 2019). Josefin reste sig i 

rättsalen 1997 och berättade vad som hade hänt henne. Men då var det tyst, ingen sa ”Me 

too” (SVT Play 2019). Dokumentärfilmen om Josefin släpptes i en tid då våldsbrott mot 

kvinnor har blivit uppmärksammat mer än tidigare i media. Metoo-rörelsen och händelserna 

kring Svenska Akademin är bara två exempel där sexuella övergrepp mot kvinnor 

uppmärksammats (Häkkinen 2018). Dokumentärfilmen om Josefin är ytterligare ett bidrag 

till debatten. Josefin lever inte längre men hennes röst blir fortfarande hörd. 

Dokumentärfilmen om Josefin har berört det svenska folket (Jacobsson 2019), hennes historia 

har fått nytt liv och hon är inte längre ensam, den tidigare tystnadskulturen har brutits igen
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1.1 Dokumentärfilmens betydelse 

Bill Nichols, professor i filmvetenskap på San Francisco State University, beskriver 

dokumentärfilmer som ett sätt att gestalta verkligheten. Denna genre skiljer sig från många 

andra filmgenrer, främst på grund av de verklighetsanspråk dokumentärfilm som genre 

förknippas med. I det ansvar filmskapare besitter för att representera verkligheten inbegrips 

en etisk skyldighet gentemot publiken. Nichols diskuterar tre etiska common sense-

antaganden inom skapandet av dokumentärfilm. Den första är ”documentaries are about 

reality; they’re about something that actually happened”, den andra är ”documentaries are 

about real people” och den tredje ”documentaries tell stories about what happened in the real 

world” (Nichols 2017:5-7). Dessa tre common sense-antaganden medför ett etiskt ansvar och 

skyldighet för filmskapare i deras sätt att framställa verkligheten för publiken. Att 

representera en historia av verkligheten kan vara svårt för en filmskapare och det finns 

diverse sätt att göra det på. Det är filmskaparens perspektiv som formar handlingen och här 

behöver publiken vara medveten om att framställningen av världen sker efter filmskaparens 

uppfattning (Nichols 2017:104). ”How should we treat the people we film?” är frågan som 

påminner publiken om filmskapares sätt och möjlighet att framställa människor i 

dokumentärfilmer (Nichols 2017:41). Nichols poängterar att vad filmskaparen gör med 

människor och hur de framställs, kommer fortsätta vara en grundläggande problematisk del 

för etiken i dokumentärfilmer (Nichols 2017:47). Publiken är en viktig aspekt när det 

kommer till dokumentärfilmens form. Dokumentärfilmens legitimitet bygger på att publiken 

uppfattar det som berättas som trovärdigt och korrekt, dokumentärfilmer handlar om att 

skildra verkliga händelser med riktiga människor. Hur filmskaparen väljer att arbeta med ljud 

och bild är en viktig del av hur verkligheten representeras i en dokumentärfilm (Nichols 

2017:22). 

 

I dokumentärfilmen Josefin Nilsson - Älska mig för den jag är, får publiken följa delar av 

Josefins liv. I år skulle hon fyllt 50 år och på hennes födelsedag den 22 mars sände SVT 

dokumentärfilmen om den gotländska sångerskan och skådespelerskan Josefin Nilsson 

(Andrée 2019). Dokumentärfilmen skildrar hennes livshistoria via hennes bok, hennes musik 

och genom hennes familj, vänner och kollegor (SVT 2019). Josefin slog igen som sångerska 

med gruppen Ainbusk Singers på 1990-talet och debuterade som skådespelerska i filmen 

Adam & Eva 1997. Hon uppmärksammades även för sin roll i den svenska versionen av 

musikalen Chess 2002 (SVT Play 2019). I dokumentärfilmen får publiken ta del av de 



 

 

8 

sakerna Josefin hann genomföra under sin tid på jorden samt den historia hon aldrig fick 

chansen att berätta innan hon plötsligt gick bort i februari 2016. En del av den historia Josefin 

aldrig hann dela med sig av var om det destruktiva och våldsamma förhållandet hon levde i 

under ett antal år på 1990-talet (SVT Play 2019). Emelie Persson, projektledare för 

dokumentärfilmen, menar att de ville berätta om Josefins livserfarenheter, då hennes tidigare 

utsatthet bidrog till konsekvenser för hennes liv (Jacobsson 2019). Josefin opererades för 

ryggbesvär av sviterna efter misshandeln och medicineras med smärtstillande för sina smärtor 

fram till hennes bortgång (SVT Play 2019). Josefines syster Marie Nilsson-Lind har en 

central roll i dokumentärfilmen, hon talar för Josefin, läser ur hennes anteckningar och utdrag 

av den bok hon aldrig hann skriva klart. Marie berättar även sin egen historia och om livet 

med sin syster, ”Josa och jag diskuterade väldigt mycket det här, om att berätta en historia, att 

skriva om nåt som har hänt henne” (Nilsson-Lind 2019). Flera av Josefins nära vänner och 

personer som har arbetet med henne kliver fram och berättar om livet tillsammans med 

Josefin och det hon gick igenom. Bland annat Ainbusk medlemmarna Annelie Roswall och 

Birgitta Jakobsson. Den tidigare ABBA-medlemmen Benny Andersson beskriver deras 

musikaliska samarbete och om vänskapen med Josefin. Föredetta pojkvännen, regissören 

Hannes Holm, berättar om första gången han och Josefin träffades. I dokumentärfilmen 

medverkar även Babben Larsson, Björn Kjellman, Felicia Feldt och Tommy Körberg (SVT 

Play 2019). 

 

Det går att förstå att dokumentärfilmer besitter en särskild roll som skiljer sig från andra 

gener och att dokumentärfilm har en legitim ställning i samhället. Denna gener har möjlighet 

genom sitt verklighetsanspråk att skildra en historia och påverka sin publik. Men med denna 

möjlighet följer även ett ansvar för filmskaparen gentemot publiken. Dokumentärfilmen om 

Josefin Nilsson kom som ett ytterligare inlägg till metoo-rörelsen och fick genomslag i det 

svenska samhället. Dokumentärfilmen blev uppmärksammad i diverse svenska medier och 

skapade debatter1. Filmskaparen har påverkat publiken och med den vetskap väcks det frågor 

om, vad var det som väckte så mycket känslor och berörde? Med förståelse för den 

ovanstående problematiken och obesvarade frågan är det relevant att undersöka den retoriska 

uppbyggnaden i dokumentärfilmen om Josefin Nilsson, att studera hur den är berättarmässigt 

uppbyggd samt undersöka om det finns en samverkan mellan dessa. Det är också relevant att 

                                                 
1  I Mediaarkivet återfanns 702 artiklar i tryckt press med sökordet; Josefin Nilsson- Älska mig för den jag är.  
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diskutera vilka aspekter hos filmskaparen som är intressant i skapandet av denna 

dokumentärfilm.  

1.2 Syfte och frågeställningar   

Syftet med denna uppsats är att bidra till ökad kunskap om hur retoriska grepp och 

berättarstrategier samverkar, skapar engagemang och legitimitet i dokumentärfilmen om 

Josefins Nilsson livshistoria. Syftet preciseras med hjälp av tre frågeställningar:  

 

● Hur används de retoriska greppen i dokumentärfilmen för att skapa legitimitet? 

● Hur kan Bill Nichols teori om dokumentära berättarstrategier användas för att förstå 

framställningen av Josefins livshistoria i dokumentärfilmen?  

● Hur samverkar retoriken och berättarstrategierna med varandra och hur kan 

framställningen diskuteras med utgångspunkt i filmskaparens etiska ansvar?  

 

Uppsatsen inleds med en redogörelse av tidigare forskning, därefter presenteras en 

teorianknytning. Vidare följer en förklaring av metodvalet innan resultat och analys 

presenteras. Avslutningsvis sammanfattas uppsatsen med en slutdiskussion och förslag på 

vidare forskning.   

 

2.0 Tidigare forskning  

I det här avsnittet presenteras en forskningsöversikt över dokumentärfilmens möjlighet att 

påverka sin publik. Först återfinns en beskrivning av dokumentärfilmens historia sedan följer 

det olika studierna som behandlar dokumentärfilmens möjlighet att upplysa, engagera och 

påverka människor. Den första studien fokuserar på dokumentärfilmens representation av 

kända personer och de tre andra studierna behandlar möjligheterna för dokumentärfilmer att 

påverka människor. Forskningsöversikten visar vad vår studie kan bidra till fältet och vad 

som saknas inom valt ämne.  

2.1 Dokumentärfilmens historia  

Det var under pionjäråren på 1960-talet som den svenska televisionen började experimentera 

med nya former av dokumentation där inslag från biofilmer, radio och press möttes och 

resulterade i ett nytt medieformat. Det nya medieformatet blev det som betraktas som en 
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typisk tv-dokumentär där intervjuer blev centrala inslag (Furhammar 1995:255). Det var 

mycket som hände på 1960-talet och den dokumentära verksamheten fortsatte att expandera 

och blev mer och mer konfliktorienterad och kontroversiell. Tekniken utvecklades, 

dokumentärfilmsgenren blev uppskattad av publiken och de ekonomiska förutsättningarna 

var förmånliga (Furhammar 1995:256). Under 1970-talet drabbades den svenska 

produktionen av dokumentärfilmer av en ekonomisk nedskärning och då började sökandet 

efter billigare alternativ. Magasinprogram, studiodebatter och utländska produktioner blev 

mer eftertraktade vilket medförde att svenska frilansfilmare av dokumentärfilmer blev hårt 

drabbade (Furhammar 1995:258). 1980-talet var början för den nuvarande guldåldern för 

dokumentärfilm enligt Bill Nichols (2017). Gamla filmer fick nytt liv och nya tankar väcktes 

för hur denna typ av filmskapande skulle kunna definieras. Berättelser i dokumentärfilmer 

grundar sig ofta i den värld vi lever i och ser den på ett nytt sätt. I den tid vi lever i nu skriver 

medier samma historier och om samma ämnen. Men dokumentärfilmer har en möjlighet att 

väcka nya historier och bredda ämnen om olika världshändelser. Nichols beskrev att 

dokumentärfilm har blivit ett flaggskepp för filmer om socialt engagemang. Nichols menar 

även att dokumentärfilmer har en ljus framtid då internets framväxt med moderna plattformar 

har skapat nya möjligheter för spridning av dokumentärfilmer men också skapandet av olika 

former av dokumentärfilmer (Nichols 2017:1).   

2.2 Dokumentärfilmens möjlighet att upplysa och påverka 

Kristen Fuhs (2017), amerikansk professor i kommunikation, studerar förhållandet mellan 

kändisskap och dokumentärfilm, närmare bestämt hur presentationen av en stjärna i en 

dokumentärfilm bidrar till publikens bild av den personen. Denna studie är relevant och 

intressant att ta del av då den undersöker framställningen av en känd person, likt vår studie. 

Artikeln har fokus på att undersöka hur dokumentärfilm har haft en central roll i att återskapa 

Mike Tysons image (Fuhs 2017:478). Många stjärnor kan ofta bli “produkter”, de är en 

sammanslagning av individuell personlighet, marknadsföringsbudskap och professionell 

prestation. Bilden av en stjärna framträder ur deras arbete men påverkas av representationer i 

pressen (Fuhs 2017:478-479). Cameo-uppträdanden är benämningen på framträdanden där 

kända personer spelar sig själva. Ett framgångsrikt cameo-uppträdande grundar sig i 

förtroendet och relationen publiken har till den kända personen. Exempelvis har Tyson fått 

spela på sin boxningskarriär, där han i olika filmer har deltagit i våldsamma inslag. Dessa 

typer av framträdanden tillåter Tyson att spela på olika aspekter av sin personlighet, men 

detta påverkar även den offentliga bilden av honom. De varierande rollerna skapar bilder för 
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publiken om vem Tyson är, men vad säger egentligen dessa framträdanden om vem han 

verkligen är? De visar snarare hur Tyson kan spela sig själv. Men går det att lära känna Tyson 

på att annat sätt, genom en dokumentär representation? (Fuhs 2017:479). Studien behandlar 

tre dokumentärfilmer, genom dessa tre vill studien utforska den centrala rollen som 

dokumentärfilm har spelat för att förändra den offentliga bilden av Tyson. Filmerna 

representerar Tysons resa och hans offentliga image som varit allt från en idrottstalang, en 

dömd brottsling, en aggressiv person och en brusten själ. Genom dokumentärfilmens ansvar 

att förhålla sig till sanningen och verkligheten kan dessa filmer aktivt ändra verkligheten, ge 

trovärdighet till Tysons förändring och skapa legitimitet till bilden av han som person (Fuhs 

2017:480). Slutsatsen av studien beskriver hur dokumentärfilmer har ett ansvar att vara 

sanningsenliga. Publiken har förväntningar på att dokumentärfilmer ska visa “sanningen”, det 

skapar ett utmärkt tillfälle att kunna utforska relationen mellan en känd persons identitet och 

den offentliga imagen. Genom att fokusera på att studera den utvecklingen i dokumentära 

presentationer av Tysons offentliga identitet, går det att se att dokumentärfilmer blir en 

trovärdig källa för representationen av Tysons livsförändring (Fuhs 2017:490).  

 

I ytterligare en studie av Matthew C. Nisbet & Patricia Aufderheide (2009) professorer i 

kommunikation, studeras dokumentärfilms möjligheter att upplysa och påverka. Istället för 

hur dokumentärfilmer ramar in en känd person vill författarna av denna studie undersöka hur 

en dokumentärfilm ramar in ett samhällsproblem, samt undersöka hur dokumentärfilmer kan 

påverka mottagandet av svåra och komplicerade ämnen. I denna artikel uppmärksammas den 

nya möjligheten för dokumentärfilm att kunna vara med och påverkar när det kommer till 

debatten om sociala och politiska frågor. Numera finns möjligheten för både professionella 

och amatörer att skapa och producera dokumentärfilmer och denna förändring i produktionen 

har väckt nya frågor hos medieforskare. För att undersöka detta har artikelförfattarna studerat 

dokumentärfilmer där olika former, funktioner och effekter från dokumentärfilmer har 

analyserats. De dokumentärfilmer som har studerats har olika tillvägagångssätt för att 

förmedla ett budskap och artikeln identifierar bland annat hur olika typer av filmskapares 

personliga handlingar och val kan påverka vilken typ av dokumentärfilm det blir. I studien 

diskuteras vilket inflytande en bra och auktoritär talare har för att nå fram med sitt budskap. 

Artikeln argumenterar även för att det behövs en teoretisk tydlighet för hur dokumentärfilmer 

kan påverka samhället och samhällskulturen, trots detta visade slutresultatet i denna artikel att 

dokumentärfilmer faktiskt påverkar och gör människor mer upplysta. Författarna menar att 

dokumentärfilmer och den faktiska påverkan och inflytande är en del av forskningen som går 
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att undersöka mer ur ett medie- och kommunikationsperspektiv (Nisbet & Aufderheide 

2009:450-456).  

 

I en artikel av John A. Stover (2013) diskuterar Stover hur media har en viktigt roll i 

spridningen av sociala rörelser och där tekniska framsteg såsom mobilkameran har skapat en 

oberoende alternativ mediespaning. Stover menar även här att dokumentärfilmer har en 

särskild roll på mediemarknaden, där de har ett ansvar i sin presentation av historier som sker 

långt efter händelsen framkom. Skapare av dokumentärfilmer har ett ansvar i utformningen 

av aktivistiska historier (Stover 2013:56). Publiken måste vara medvetna om den sociala och 

konstnärliga processen som dokumentärfilmer skapas genom. Stover beskriver att många 

aktivistiska filmskapare tar hjälp av dokumentärfilmer för att nå social förändring, 

filmskapare kan använda dokumentärfilmer för att förespråka sina egna intressen. Stover 

beskriver vidare att under intervjuer med filmskapare har det framkommit att problem 

relaterat till queer-familjen och könsskillnader är populära teman för aktivistiska filmskapare. 

Dokumentärfilmer är bara en form av social rörelse men den har en betydande roll i sin 

möjlighet att kunna fördjupa sig i inramningen av ett budskap (Stover 2013:58).  

 

Ytterligare en studie av Vincent Piturro undersöks trenden av dokumentärfilm som en 

plattform för undersökande journalistik samt som en plattform för sociala åtgärder. Piturro 

har undersökt detta genom att studera dokumentärfilmen Saving Face och den sociala 

kampanj som blev efter filmen (Piturro 2014:25). Dokumentärfilmen handlar om 

plastikkirurgen, Mohammed Jagad, som reser till Pakistan för att utföra kirurgi på kvinnor 

som överlevt syraattacker, har genom retoriska medel, liknande som många andra 

dokumentärfilmer, bildat nya offentliga sfärer som bryter ner sociala, ekonomiska, klassiska 

och geografiska gränser. Studien argumenterar för att Saving Face tillsammans med liknande 

dokumentärfilmer med syftet att åstadkomma eller påverka social förändring, inte bara 

kommit att påverka en viss diskurs i samhället utan att den på ett sätt faktisk skapa ett 

samhället (Piturro 2014:26) I studien uttalar sig filmskaparna av Saving Face att inkludera 

svåra ämnen och ha en social handling och social rättvisa i dokumentärfilmerna så måste de 

påverka, tilltala publiken och vara viktiga. Saving Face, och andra dokumentärfilmer, bildar 

nya offentliga sfärer ur diskursgemenskaper som bryter ner sociala, ekonomiska, klass och 

geografiska gränser. Dokumentärfilmen uppmuntrar till globala diskurser och leder till 

globala åtgärd i en tid med omedelbar kommunikation och globalisering. Studien poängterar 

att i en tid då nyhetsorganisationer har minskat i både storlek, stil och betydelse har 
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dokumentärfilmen blivit en viktig kanal för att informera allmänheten, såväl som att aktivera 

allmänheten om vad som händer i världen (Piturro 2014:28). Kvinnornas historia och 

berättelser i Saving Face hade kanske inte nått allmänheten och därför gått obemärkt förbi om 

de inte vore för dokumentärfilmen. Studien uppmärksammar det mörkertal av kvinnor som 

inte rapporterar syraattacker på grund av rädsla och ger på så sätt inte bara de medverkandes 

röster hörda utan kan även leda till uppmuntran till kvinnor i liknande situationer att tala om 

sina historier (Piturro 2014:31).  

2.3 Studiens bidrag till fältet  

Sammanfattningsvis går det att utifrån denna forskningsöversikt att förstå att 

dokumentärfilmer har en påverkan på både representationen av enskilda individer men även i 

en större samhällelig kontext. Däremot upplever vi att det finns en kunskapslucka inom detta 

forskningsfält gällande hur och med hjälp av vad, som dokumentärfilmer faktiskt påverkar 

publiken. Således vill vi med vår studie bidra till en ökad förståelse för den möjlighet att 

påverka människor som dokumentärfilm besitter i dagens samhälle. Det har tidigare 

genomförts forskning om både retorik och dokumentärfilmer, men vi vill med vår 

kombinerade forskning av både retorik och dokumentära berättarstrategier bidra till fältet. Vi 

vill undersöka om, och i sådana fall hur, denna kombination skapar engagemang och 

legitimitet i dokumentärfilmen om Josefin Nilsson. Vår studie är ett djupgående bidrag i att 

förstå uppbyggnaden av en dokumentärfilm och hur filmskaparen spelar en avgörande roll för 

hur dokumentärfilmen kan komma att påverka publiken. Vi önskar med vår studie kunna 

bidra med både kunskap för framtida filmskapare och med kunskap hos publiken. Vidare i 

uppsatsen presenteras de teorier vi använt oss av. 

3.0 Teoretiska utgångspunkter   

I det här avsnittet beskrivs de teorier som ligger till grund för denna studie. De teoretiska 

perspektiven som används i studien är retorisk teori - Pistis, de tre appellformerna och Bill 

Nichols dokumentära berättarstrategier. Dessa används som en verktygslåda i analysarbetet. 

De tre appellformerna fann vi vara lämpliga grepp för att analysera retoriken i filmen. Vid 

förarbetet inför denna studie var Bill Nichols ett återkommande namn och vi fann Nichols 

teori om dokumentära berättarstrategier användbara för att uppnå syfte med vår studie.  
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3.1 Retorisk teori - Pistis 

“Retorik är studiet av hur ord och alla andra typer av symboler används för att påverka” 

(Lindqvist Grinde 2008:25). Det finns ett antal olika grepp inom den retoriska teorin som kan 

användas vid en analys av hur något övertygar. I den klassiska retoriken talas det om tre 

grundläggande appellformer som används när tillämpning av övertalningsmedel ska studeras 

(Vigsø 2019:282). Redan på 300-talet f.Kr. arbetade filosofen och retoriken Aristoteles fram 

dessa tre grundläggande greppen, ethos, logos och pathos (Lindqvist Grinde 2008:29). 

Greppen är en del av det teoretiska begreppet pistis (Lindqvist Grinde 2008:79). Pistis syftar 

till hur bra en talare lyckas förmedla förtroende och tillit till sin publik. Det är pistis som 

stödjer det ämne eller påstående som talaren vill förmedla (Lindqvist Grinde 2008:77). Det 

finns flera olika typer av grepp men för att kunna analysera ett mer övergripande tema i en 

text eller ett tal går det att kategorisera argumenten efter ethos, logos och pathos (Mral, 

Gelang & Bröms 2016:53). När retorik studeras så går det ofta att utläsa att det inte sker en 

övertalning med enbart en av dessa appellformer. Ethos, logos och pathos samarbetar ofta 

med varandra för att tillsammans kunna övertyga. Se figur 1.0 som är den första 

kommunikationsmodellen inom retoriken (Vigsø 2019:282). Det är dessa begrepp som 

kommer utgöra grunden i det retoriska analysarbetet av dokumentärfilmen.  

 

 

Figur 1.0 - Retorikens kommunikationsmodell (Vigsø 2019:283) 

3.1.1 Ethos 

Ethos beskrivs som ett övertalningsmedel som är bundet till känslor. Här spelar talarens 

karaktär och det intryck hen gör en avgörande roll för att kunna övertyga publiken, även 

omgivning och bakgrund kan bidra till ethos. Exempelvis kan en talarstol skapa auktoritet 
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och trovärdighet hos talaren (Gripsrud 2011:210-211). Det kan innebära att argumenten 

kommer från en auktoriserad källa eller en auktoritär person där en hänvisning till en expert 

inom området sker  (Mral, Gelang & Bröms 2016:53). Det går att skilja på primär och 

sekundär ethos. Den primära ethosen finns hos publiken innan budskapet når fram och 

sekundär ethos bildas under tiden budskapet förmedlas (Vigsø 2019:283). Om inte talaren 

framställs som pålitlig så spelar det ingen roll hur viktigt och sant budskapet är, ett starkt 

ethos och pålitlighet kan ha mer påverkan än en skicklig talare framförande (Mral, Gelang & 

Bröms 2016:35).  

3.1.2 Logos 

Logos betyder ord, tal och resonemang och som övertalningsmedel använder sig 

logosargument av fakta och förnuft. Talaren blir en undervisare som upplyser och informerar 

sin publik på ett intellektuellt sätt (Gripsrud 2011:211). Publiken tar in logosargument med 

förnuft och använder sig av sitt kritiska omdöme (Mral, Gelang & Bröms 2016:38). Faktan 

kan framföras med hjälp av statistik, facktermer, siffror och bilder. Logosargumenten hjälper 

publiken att hitta förnuftiga slutsatser, alternativt manipulerar de publiken att finna förnuftiga 

slutsatser (Mral, Gelang & Bröms 2016:54). I litteraturen beskrivs det att logosargument 

strävar efter att vara objektiva, argumenten innehåller ofta neutral ordval och beskrivs som ett 

dominerande framförande. Styrkor som logos besitter är tydlighet och logiska förklaringar. I 

litteraturen beskrivs svagheter som ofta kännetecknas som logos, dessa svagheter kan vara 

noggrann och tråkig (Vigsø 2019:283).  

3.1.3 Pathos  

Pathos, precis som ethos, syftar till känslomässig övertalningsmetod men på en starkare nivå 

med känslor som sorg, glädje och ilska (Gripsrud 2011:212). Pathosargument kan ofta 

innehålla värdeladdade ord och har en framträdande stil (Vigsø 2019:283). Det är inte bara 

talarens känslor som ska övertyga utan även publikens, med pathos är syftet att påverka eller 

komma åt publikens känslor (Mral, Gelang & Bröms 2016:39). För att göra detta brukar ett 

pathosargument spegla ett framtidsperspektiv ur en positiv synvinkel, det är möjligheter som 

dessa som väcker hopp. För att hitta pathosargument i analysen sökte vi efter de starkare 

nivåerna av känslor (Mral, Gelang & Bröms 2016:57).  
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3.2 Dokumentära berättarstrategier  

Dokumentärfilm är ett format som kan definieras på olika sätt. Nichols menar att en viktig del 

inom dokumentärfilm är att den förmedlar en viss aspekt av verkligheten som kan ge upphov 

till debatt. Nichols beskriver som tidigare nämnt tre common-sense som kan vara hjälpsamma 

i förståelsen för dokumentärfilmer och det etiska ansvar som han anser att skapare av 

dokumentärfilmer har. Det går att förstå dessa tre common-sense genom att den första 

principen handlar om att dokumentärfilmer speglar verkligheten, om något som faktiskt har 

hänt. Dokumentärfilmer presenterar inte ny fakta utan istället visar den förståelse till redan 

känd fakta om händelser som har inträffat (Nichols 2017:5). Nichols menar att det är av 

särskild vikt för dokumentärfilmer att visa respekt för den historia den presenterar. Det går 

inte att förvränga verkligheten eller den fakta som filmen skildrar, då riskerar filmen att inte 

kunna klassas som en dokumentärfilm. Den andra principen Nichols diskuterar är att 

dokumentärfilmer handlar om riktiga människor. Dokumentärfilmer handlar om verkliga 

människor som inte spelar en roll utan som spelar sig själva. Här handlar det om att 

personerna kan vara sig själva framför kameran till skillnad från när en skådespelare får 

underordna sig efter en annan karaktär. I en dokumentärfilm behöver personen inte ändra sig 

efter en roll utan ska istället uttrycka sin egna personlighet framför kameran (Nichols 

2017:6). Den tredje och sista principen Nichols diskuterade handlar om att dokumentärfilmer 

berättar historier om saker som har hänt i den verkliga världen med hjälp av berättarstrategier 

och retorik som verktyg. Genom detta vill dokumentärfilmer engagera publiken och förmedla 

vad som händer i världen (Nichols 2017:7).  

 

Nichols menar även att det finns sex olika dokumentära berättarstrategier, vi kan urskilja 

dessa som representationsformer eller som “modes”. Dessa representationsformer fungerar 

som idéer för hur filmskaparna kan välja att organisera en dokumentärfilm. Varje strategi 

förhåller sig till olika konventioner för att skapa en bild av verkligheten, men det är 

filmskaparens perspektiv och känslor som reflekteras i dokumentärfilmens representation av 

verkligheten (Nichols 2010:114). De olika strategierna kan förekomma tillsammans och det 

är inte ovanligt att en dokumentärfilm innehåller flera även om det finns en dominerande. 

Genom de sex berättarstrategierna kan vi placera en dokumentärfilm i ett större formellt 

sammanhang (Nichols 2010:114). Exempelvis kan intervjuformat återfinnas i flera strategier 

men de fungerar olika beroende på vilken strategi de befinner sig i. Nichols teori om 

strategierna är utformade för att fungera som verktyg och styrande principer för dokumentärt 
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filmskapande samt för att forma publikens förväntningar. Nichols grupperar strategierna efter 

det sätt de framställer verkligheten (Branigan & Buckland 2015:145). Varje strategi använder 

sig av olika kombinationer av filmteknik som används för att placera publiken i en kontext. 

Detta för att de grundläggande antaganden ska förverkligas av publiken. Känslan av att det är 

en dokumentärfilm återfinns både hos publiken som mottagaren men också i strukturen och 

sammanhanget av filmen (Nichols 2017:22-23). Nedan kommer vi att presenter de sex olika 

strategierna som fungerar som en teoretisk utgångspunkt för att förstå hur dokumentärfilmen 

är berättarmässigt uppbyggd. 

3.2.1 Expository mode - den förklarande strategin 

Den första strategin är expository vilket betyder den förklarande strategin. Det är en av de 

mest förekommande strategierna för att representera verkligheten. I den förklarande strategin 

finns det en röst som talar direkt till publiken. Nichols beskriver två olika röster, den första är 

”voice of god” som är den osynliga rösten, en berättarröst som publiken hör men aldrig ser. 

Den andra är ”voice of authority” som är rösten som både syns och hörs i bild (Nichols 

2010:114). Oavsett vilken röst som används så representerar den filmskaparens perspektiv. 

Rösten ska fungera som en guide och ta med publiken genom filmen. Strukturen i en 

förklarande dokumentärfilm bygger på vad rösten säger, vilket innebär att bilderna tjänar till 

att visa vad rösten säger. Bilderna kan komma från olika tider och platser men ska alltid 

främja det övergripande argumentet (Nichols 2010:115). 

3.2.2 Poetic mode - den poetiska strategin 

Den andra strategin är poetic, även kallat den poetiska strategin och förknippas vanligtvis 

med avantgard-film. Här utmanas de sociala reglerna för kontinuitetsredigering, filmskapare 

som använder denna strategin vill istället skapa ett intryck och en stämning. I den poetiska 

strategin utforskas associationer och mönster som innehåller temporära rytmer och 

juxtaposition. Det innebär rumsliga sammansättningar där två eller flera ord placeras 

tillsammans för att uppnå en stilistisk effekt eller för att visa likheter eller skillnader. Denna 

strategi är även bra för att öppna upp möjligheten för alternativa kunskaper som på ett enkelt 

sätt kan dela information. Strategin strävar också efter att förmedla ett specifikt argument 

eller perspektiv eller presentera motiverade förslag till problemlösningar (Nichols 2017:116).  
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3.2.3 Observational mode - den observerande strategin 

Den tredje strategin är observational mode. Den observerande strategin även ibland kallat 

direktfilm skiljer sig ifrån de två första strategierna, som båda tjänar till att skapa mönster och 

former. När ny kamera- och ljudteknik upptäcktes skapades möjligheten att kunna spela in 

synkront ljud direkt på plasten och detta gav nya möjligheter för pionjärerna inom den 

strategin.  Det som intresserar observerande filmskapare är vad som sker framför kameran, 

till skillnad från de två tidigare strategierna vill observerande dokumentärfilm observera en 

handling eller händelse som utvecklas. Många filmskapare inom denna strategi undviker att 

använda sig av intervjuer och berättarröster. De vill istället att ha så lite inflytande som 

möjligt över det som sker framför kameran och ser gärna att händelser sker som de skulle 

gjort oavsett om en kamera var närvarande eller inte (Nichols 2010:117). Att kunna 

porträttera specifika stunder i individers liv är en styrka för observerande dokumentärfilmer 

(Nichols 2010:118).   

3.2.4 Participatory mode - den deltagande strategin 

Den andra strategin är den deltagande strategi (participatory). Denna strategi kallas ibland 

interaktiv dokumentärfilm och är beroende av inspelningen av synkront ljud. En deltagande 

filmskapare en öppen och interagerande del av vad som händer framför kameran. Intervjuer 

som endast äger rum om en kamera är närvarande är en central del av deltagande 

dokumentärfilmer (Nichols 2010:118). Filmskaparen deltar genom frågor, ifrågasättanden, 

utmaningar och är ibland provocerande. Filmskaparen kan också aktivt vara med genom att 

framkalla kommentarer eller påverka vilka sociala aktörer dokumentärfilmer berör (Nichols 

2010:119). Denna strategi utgår ifrån formuleringen ”I speak about them to you”, jag talar om 

dem till dig till skillnad från formuleringen ”I speak with them for you”, jag pratar med dem 

för dig, som vanligtvis brukar framgå i andra strategier. Det här gör filmskaparen för att 

interagera med publiken och ge dem en framträdande bild av vår värld (Nichols 2017:138). 

Interaktion mellan filmskaparen och människor är den centrala byggstenen i deltagande 

dokumentärfilmer. Flera intervjuer redigeras sedan samman utan någon berättarröst i 

bakgrunden och då skapas deltagande dokumentärfilmer (Nichols 2010:121). 

4.2.5 Reflexive mode - den reflexiva strategin 

Den femte strategin är reflexive, reflexiva strategin. Den reflexiva strategin kan uppfattas 

som mer abstrakt än de andra och är underrepresenterad i dokumentärfilmer. I denna strategi 
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deltar publiken i filmskaparens engagemang och här talas det inte bara om en uttalad historisk 

historia utan också om problemen och problematiken med att representera dem. Detta innebär 

att den reflexiva skiljer sig ifrån de andra strategierna (Nichols 2017:125). Filmskaparen kan 

interagera med publiken om olika ämnen, en publik som genom denna strategi ökar sin 

medvetenhet om konventionerna, förväntningarna och antaganden som annars inte uttalas 

(Nichols 2017:22). Även intervjuer kan användas i denna strategi, där syftet är att få publiken 

att tänka på de konventionerna som normalt styr en intervju (Nichols 2010:122).  

3.2.6 Performativ mode - den utförande strategin 

Den tredje och sista strategin är den utförande (performativ). Denna strategi syftar till att 

framhäva filmskaparens medverkan i ämnet. Utförande dokumentärfilmer tenderar att vara 

mer känslomässigt drivna och tilltalar publiken på ett mer emotionellt och uttryckligt sätt 

(Nichols 2017:152). Den utförande dokumentärfilmen utgår inte ifrån att det bara finns ett 

sätt att representera världen (Branigan & Buckland 2015:146). Inom den utförande strategin 

är publiken den primära referens snarare än den historiska representationen. Här behöver 

publiken göra ett eget kunskapsanspråk och tolka dokumentärfilmen själva samtidigt som den 

utförande dokumentärfilmen måste utmana och ge mening till historiska händelser (Branigan 

& Buckland 2015:146).  

 

Retorik teorin pistis och de tre appellformerna används för att förstå hur dokumentärfilmen 

skapar legitimitet. Vidare genom Bill Nichols teori om dokumentära berättarstrategier kan vi 

förstå hur dokumentärfilmen om Josefin Nilsson är berättarmässigt uppbyggd.  

4.0 Metod  

I detta kapitel presenteras och beskrivs studiens metod och material. Vi redogör för det 

metodval och tillvägagångssätt som analysen bygger på samt diskuterar forskningsetiska 

övervägande. Avslutningsvis genomförs en metoddiskussion av vald metod.  

4.1 Kvalitativ kritisk retorikanalys  

En kvalitativ studie syftar till att samla empiri i form av ord och berättelser av människor. 

Bryman (2011) menar att kvalitativa metoder syftar till att undersöka människors erfarenheter 

och tolkningar om det aktuella ämnet (Bryman 2011:40-41). Vi har därför valt att göra en 

kvalitativ undersökning då fokus ligger på den valda dokumentärfilmens innehåll snarare än 

på kvantifiering (Bryman 2011:340). För att förstå dokumentärfilmen om Josefin har vi valt 
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att göra en kvalitativ kritisk retorikanalys som metod för studiens analysarbete. I en kritisk 

retorikanalys ifrågasätts texten, hur den verkar i nya eller avsedda kontexter, texten studeras 

ur ett större perspektiv och ifrågasätts hur den fungerar på en samhällelig nivå (Mral, Gelang 

& Bröms 2016:12-13). När vi genomförde denna studie och analys utgick vi ifrån de fem 

perspektiv Mral, Gelang och Bröms talar om: disposition, argumentation, stil, framförande 

samt attityder och attitydyttringar (Mral, Gelang & Bröms 2016:44). Syftet med vald metod 

var att skapa en förståelse för hur texter och tal som är gjorda för att övertyga är uppbyggda. 

 

Disposition  

Dispositionen är ett hjälpmedel för att leda läsaren mot ett övertygande mål och för att kunna 

göra det måste materialet vara organiserat. I den klassiska retoriken kan dispositionen vara 

indelad i fem delar. Den första delen är exordium, inledningen, som syftar till att få publikens 

uppmärksamhet. Personen som talar har ofta bara några sekunder på sig att fånga publikens 

intresse och få den att vilja fortsätta lyssna (Mral, Gelang & Bröms 2016:45). 

Fortsättningsvis i dispositionen kommer narratio, bakgrund. Hur sätter talaren in publiken i 

ämnet? Narratio är kort och koncist. Vidare i dispositionen kommer propositio och 

argumentatio som handlar om talets huvudidé och argumentation. Den sista delen i 

dispositionen kallas conclusio som är sammanfattningen. Det går att avsluta en text och tal på 

flera sätt beroende på vilket ämne och syfte det talas om (Mral, Gelang & Bröms 2016:46).  

 

Argumentation  

För att en text ska kunna övertyga publiken innefattar den alltid en tes, vilket innebär en 

uppfattning eller det påstående som texten vill presentera. Denna tes stöttas av olika argument 

och det är argumenten som är den övertygande kärnan i en text. Argumentationer kan 

formuleras, användas och se ut på olika sätt. Vissa gånger används flera argument som 

stödjer varandra och andra gånger används endast ett fåtal argument (Mral, Gelang & Bröms 

2016:47). För denna studie utgår vi från argumentationsbegreppen ethos, logos och pathos 

som förklaras mer ingående under avsnitt teori, se 3.1.1 - 3.1.3. 

 

Stil  

Hur det retoriska budskapet förstås och vilken effekt det kan få påverkas av textens språkliga 

utformning. I denna del av en text- och talanalys handlar det om två olika delar. Den första 

delen syftar till att granska objektets övergripande stil, vilket innebär att se vilken nivå 

språket är på samt om det är begripligt och korrekt. Exempelvis kan språket vara puritas, 
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felfritt och korrekt uttal eller aptum där språket är anpassat efter situationen (Mral, Gelang & 

Bröms 2016:58). Den andra delen syftar till att förstå hur talaren använder olika stilfigurer för 

att göra texten intressant och uttrycksfull. En stilfigur är en avvikelse från det allmänna 

tillvägagångssättet när talaren uttrycker något genom att formulera sig annorlunda. Detta gör 

talaren för att övertyga, göra texten mer intressant och väcka intresse hos publiken (Mral, 

Gelang & Bröms 2016:59).  

 

Framförande  

Framförandet är en tolkning av det visuella materialet i analysen. Att analysera framförandet 

kan ge en djupare förståelse och ett bredare perspektiv till talarens disposition, argumentation 

och stil. Kroppsspråk, tonläge, kläder, utseende, interiör i rummet samt förekommande 

hjälpmedel är exempel på företeelser som analysen av framförandet kan innefatta. Hur en 

talare klär sig och ser ut kan skapa och uttrycka en slags status och auktoritet samt lyfta 

talarens ethos. Samma sak gäller även för talet, hur talaren uttalar och artikulerar, rör sig, 

använder kroppsspråk och gester (Mral, Gelang & Bröms 2016:66-67).  

 

Attityder & attitydyttringar  

I en kritisk retorikanalys är attityder och hur dessa attityder yttras väsentliga delar. Det är en 

tolkningsfråga att avgöra en attitydyttring, och därmed en komplicerad bedömning. I en 

analys av attityder och attitydyttringar går det att undersöka ickeverbala attityder. Dessa kan 

vara olika former av kroppshållning och tystnader, där tystnaden exempelvis går att tolka som 

ett blygsamt tecken. Detta är dock en svår bedömning men om analysen sker på verbala 

attityder som kan vara i form av en suck, fnysningar eller hånfullt skratt blir det enklare att 

bedöma attityden. Med dessa exempel blir det lättare att tolka och förstå vilket ger analysen 

en större trovärdighet (Mral, Gelang & Bröms 2016:68). 

4.2 Material  

När en kvalitativ studie genomförs är det väsentliga i materialet innehållet i sig och 

variationen, inte kvantiteten av mängden material (Ahrne & Svensson 2015:12). Materialet 

för denna studie är dokumentärfilmen Josefin Nilsson - Älska mig för den jag är som 

publicerades på SVT Play i mars 2019. Vi valde att använda denna dokumentärfilm som 

material till vår studie av tre anledningar. För det första kände vi oss båda berörda efter vi 

hade sett dokumentärfilmen för första gången och de väckte frågor kring hur den är gjord för 

att möta och beröra publiken. Den andra anledning var att dokumentärfilmen är 



 

 

22 

svenskproducerad och berör något som startat en diskussion i det svenska samhället. Den 

tredje och sista anledning till vårt val av material var det genomslag dokumentärfilm fick i 

svensk media. Vi har tagit del av materialet via streamingtjänsten SVT Play där 

dokumentärfilmen finns tillgänglig för alla i Sverige fram till den 9 december 2019. 

4.3 Tillvägagångssätt  

Vi valde att transkribera dokumentärfilmen för att lättare kunna analysera texten och det som 

sägs. Vi gjorde en transkribering med talat skriftspråk och vi har använt de korrekta 

skriftspråksformerna för att rätta grammatiska fel och felsägningar (Lindstedt 2019:228). 

Detta har vi gjort utan att de medverkandes sätt att uttrycka sig på ska påverkas. Hummande 

ljud, tvekningar och pauser har vi inte tagit med i transkriberingen då vi använt 

transkriberingen parallellt med dokumentärfilmen för att kunna analysera texten i relation 

med det visuella. I bearbetningen av vårt material började vi med att behandla vår empiriska 

data genom de fem perspektiven: disposition, argumentation, stil, framförande, attityd och 

attitydyttringar, för att få en förståelse för de retoriska metoder som finns i 

dokumentärfilmen. Av den 59.13 minuter långa dokumentärfilmen gjorde vi ett målinriktat 

urval av de scener och citat som vi upplevde var utmärkande i relation till vårt syfte och 

teorier, som vi sedan använde oss av i vår analys (Bryman 2011:392). 

 

I analysen av dispositionen har vi studerat dokumentärfilmens uppbyggnad, vi fokuserade på 

tre delar. Den första var inledningen, för att förstå hur publiken introducerades till ämnet och 

den kärnfråga som behandlades (Mral, Gelang & Bröms 2016:45). Fortsättningsvis studerade 

vi bakgrunden, här undersökte vi hur dokumentärfilmen valde att framföra budskapet på 

förståeligt sätt till publiken, oberoende av publikens kunskap om ämnet. Vi studerade även 

hur dokumentärfilmen skapade ett intresse för att hålla kvar publiken. Den sista delen vi 

studerade inom dispositionen var dokumentärfilmens avslutning, hur filmen sammanfattas 

och på vilket sätt det ger ett avslut till publiken (Mral, Gelang & Bröms 2016:46). Nästa steg 

i analysen var argumentationen. Här undersökte vi hur dokumentärfilmen övertygar publiken 

genom en tes som består av en uppfattning eller påstående som texten ville presentera. Tesen 

stöttas av olika argument vilket var det vi fokuserade på i vår analys (Mral, Gelang & Bröms 

2016:47). Vi utgick ifrån appellformerna ethos, logos och pathos. I vår transkribering sökte vi 

efter citat och uttalande som kunde placeras in under en eller flera av dessa retoriska former 

samt som stöttade tesen. Efter vi genomfört analysen kunde vi se tydliga spår av ethos och 

pathos men inga tydliga inslag av logos. Vi valde därför enbart att presentera exempel av 
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ethos och pathos. Vi valde även att studera texten i relation till det visuella i några av 

scenerna. Vidare i analysen undersökte vi stilen. Där valde vi att fokusera på två delar. Först 

studerade vi den övergripande stilen, hur språket är utformat och hur det går att förstås. I det 

andra steget undersökte vi om de medverkande använde sig av olika stilfigurer för att 

förstärka uttrycken (Mral, Gelang & Bröms 2016:59). Genom att studera stilen ville vi också 

se hur dokumentärfilmen kunde väcka intresse och övertyga publiken. Nästa steg i vår analys 

var att studera framförandet. Här fokuserade vi på det visuella i vårt empiriska material. Vi 

studerade bland annat de medverkandes kroppsspråk, tonläge, kläder, placering och miljön 

(Mral, Gelang & Bröms 2016:66-67). Vi gjorde en generell tolkning av framförandet i hela 

dokumentärfilmen samt valde ut några framföranden vi upplevde gjorde ett extra avtryck.. 

Till sist gjorde vi en analys av attityd och attitydyttringar. I denna del handlade det om 

tolkning vilket komplicerad vår bedömning av materialet. I vårt fall har attityder och 

attitydyttringar inneburit att vi har studerat icke verbala uttryck såsom tystnader, suckar och 

hånfulla skratt (Mral, Gelang & Bröms 2016:68). Genom en analys av dessa fem aspekter 

kunde vi förstå hur dokumentärfilmen ville skapa legitimitet samt få en större uppfattning av 

det empiriska materialets funktion (Mral, Gelang & Bröms 2016:44).  

 

Utifrån analysen av dessa fem perspektiven valde vi sedan att fördjupa oss i Bill Nichols 

dokumentära berättarstrategier. Genom det ville vi skapa en större förståelse för 

dokumentärfilmens uppbyggnad ur ett annat perspektiv. Vi undersökte spår efter en eller flera 

dominerande strategier samt om de fanns spår av flera som samarbetade med de 

dominerande. När vi hade analyserat dokumentärfilmen kunde vi dock se att alla sex modes 

inte var aktuella i denna dokumentärfilm. Det sista vi gjorde var att undersöka om eller hur 

retoriken samverkade med de dokumentära berättarstrategierna och hur framställningen kan 

diskuteras med utgångspunkt i filmskaparens etiska ansvar. 

4.4 Forskningsetiska överväganden  

Denna studie handlar om en dokumentärfilm som representerar en människa som inte är vid 

liv längre, Josefin Nilsson. Dokumentärfilmen handlar också om hennes nära vänner, tidigare 

kollegor och familj. Inför studien stod vid därför inför ett forskningsetisk övervägande i hur 

vi skulle genomföra studien och hur vi skulle behandla vårt empiriska material. Vi som 

författare strävade efter att behandla det empiriska materialet på ett sätt som inte skulle skada 

någon inblandad. I de flesta analyser brukar författare välja att behålla de medverkande 

anonyma (Lindstedt 2019:248-249). Vi valde däremot att nämna de medverkande vid namn 
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då vi upplevde att det spelade en avgörande roll för analysen och resultatet. Vi rättfärdigar 

beslutet med att inte anonymisera de medverkande med att dokumentärfilmen är sänd, 

offentlig och tillgänglig för alla att se.  

4.5 Metoddiskussion  

För att uppfylla syftet med studien och besvara frågeställningarna valde vi att göra en kritisk 

retorikanalys som metod. Det är en ifrågasättande metod som kunde hjälpa oss att ge svar på 

hur dokumentärfilmen var uppbyggd och hur den skapar legitimitet 

(Vigsø 2019:303). En kritisk retorikanalys är av det kvalitativa tillvägagångssättet och för att 

kunna göra en kvalitativ kritisk retorikanalys behövde vi gå in på djupet på vårt valda ämne. 

Resultatet analyserades på ett rationellt och transparent sätt efter den tolkning vi valde att 

göra (Mral, Gelang & Bröms 2016:14-15). Mral, Gelang & Bröms beskriver att när en analys 

av dispositionen, argumentationen, stil, framförande samt attityd och attitydyttringar 

genomförs finns det en stadig grund att stå på inför de retoriska analysarbete (Mral, Gelang & 

Bröms 2016:68). Då retorik är en komplex och bred analysmetod går det inte att hitta en 

metod som kan omfatta alla aspekter inom den retoriska situationen. Det går alltså inte att 

kalla någon metod för korrekt och riktig, retoriska grepp är ofta mångtydiga och diffusa. För 

att förhålla oss till kritik inom retoriken har vi i denna studie varit noga med att definiera de 

retoriska grepp vi valt ut, varför vi valt ut dessa och hur vi ska använda dem i denna studie 

(Mral, Gelang & Bröms 2016:24). Något vi hade i åtanke när vi genomförde den retoriska 

analysen var att tolkning är komplext och vi som författare behöver vilja förstå och begripa 

sambandet. När vi har den viljan, då tolkar vi (Mral, Gelang & Bröms 2016:15). Vi vill 

förtydliga att vi som författare ställer oss kritiska till våra tolkningar i analysen av vårt 

material, då våra tidigare erfarenheter och uppfattningar kan komma att påverka resultatet. 

Det är omöjligt för oss att tolka en text utan att vår förförståelse påverkar tolkningen 

(Bergström & Boréus 2018:31-31). Om en liknande studie skulle genomföras av någon annan 

är det inte säkert att de skulle uppnå samma resultat som vi, detta kan ses som att 

reliabiliteten blir låg (Bryman 2011:368).  

5.0 Resultat och analys 

I följande avsnitt beskrivs dokumentärfilmens uppbyggnad. Inledningsvis presenteras 

analysen av de retoriska perspektiven och sedan följer en analys av empirin i relation till 
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Nichols berättarstrategier. I den sista delen behandlas samverkan mellan retoriken och 

berättarstrategierna, följt av diskussion om filmskaparens etiska ansvar.  

5.1 Beskrivning av dokumentärfilmen 

För att skapa förståelse hos läsaren av denna studie återges här en beskrivning av 

dokumentärfilmen som ligger till grund för denna studie. Först får publiken lära känna 

Josefin Nilsson genom gamla klipp från framträdanden av henne, bland annat från 

Melodifestivalen och tv-intervjuer. Därefter presenteras Josefins syster och familj i scener 

från deras hem på Gotland. Mellan inslagen i filmen spelas låtar som Josefin sjöng. Vidare 

presenteras flera av de medverkande i dokumentärfilmen genom intervjuer. I dessa intervjuer 

introduceras publiken till Josefins karriär bland annat starten tillsammans med bandet 

Ainbusk Singers, när de blev upptäckta i en talangtävling. Efter introduktionen om vem 

Josefin var som artist blir intervjuerna med familjen och vännerna mer inriktade på hur 

Josefin var som människa, hur hon mådde, hennes drömmar och om de förhållande hon gick 

igenom. I slutet av dokumentärfilmen får publiken återvända till Gotland i realtid där Josefin 

växt upp samtidigt som systern berättar om Josefins sista tid i livet och hur familjen har 

kämpat med sorg och upprättelse efter hennes bortgång.  

5.2 Analys av dispositionen  

I denna del av analysen kommer vi sammanfatta dokumentärfilmens disposition i helhet. Vi 

har valt att inte fördjupa oss i argumentation utan det beskrivs närmare under avsnitt 5.3.  

 

Exordium 

Dokumentärfilmen inleds med flera klipp från gamla tv-framträdande som Josefin varit med 

i. I ett av klippen presenteras Josefin av en programledare ur ett gammalt tv-program och här 

får publiken möta och se hur Josefin ser ut för första gången. Genom klippen i inledningen 

blir publiken introducerade till Josefins många talanger både som skådespelerska, sångerska 

och musikalartist. Här får publiken en förståelse att dokumentärfilmen kommer att handla om 

Josefin.  

 

Narration 

Inledningen kan upplevas vara kort och avslutas med en textruta där det står Josefin Nilsson - 

Älska mig för den jag, sedan går dokumentärfilmen över till den del i dispositionen som är 

narration, det vill säga bakgrunden. Publiken möts av ett minnesrum för Josefin som visas i 
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bild. Här möts publiken av ett rum fyllt med bilder, gamla tidningsartiklar och 

tidningsomslag av Josefin. Det är en kvinna i rummet som uttryckte följande citat som 

publiken möts av efter inledningen:  

 

Se på Josa här. Hon är så, vilken donna! Här har jag, alla block och allting som är 

Josas början till bok. Jag ska försöka och göra den färdig. Josa och jag vi diskuterade 

väldigt mycket det här om att berätta en historia, att skriva om något som har hänt 

henne […]  

(Nilsson-Lind 2019, 2:21) 

 

Denna text i sig ger publiken inget uppenbart budskap men tillsammans med de visuella 

bilderna framkommer budskapet på ett tydligt sätt, att Josefins historia ska berättas. Det 

visuella består av inzoomade tidningsomslag med en bild på en minnesplats med rosor och 

där rubriken lyder: ”Josefins Nilsson hedrades av många”. Det ger således publiken en 

förståelse att Josefin inte längre lever.  

 

Proposito 

Publiken möts av ytterligare ett citat från kvinnan, som publiken ännu inte blivit presenterade 

för, hon befinner sig i minnesrummet och läser ur ett utdrag från ett samtal där Josefin får 

frågan: ”Varför ska den här berättelsen ut?” Josefin hade då svarat: ”Därför att om det är 

någon mening med någonting så måste den här berättelsen ut”. Här får publiken en förståelse 

att dokumentärfilmen kommer handla om en berättelse som var viktig för Josefin och som 

hon ville dela med sig av. Detta är dokumentärfilmens huvudtes, att berätta Josefins historia. 

Redan i detta inslag hade det varit till fördel om publiken visste vem kvinna i rummet var och 

varför Josefins historia ska berättas. 

 

Conclusio 

Kort därefter möts publiken av en svartvit bild på Josefin och hennes födelsedatum samt 

datumet hon gick bort. Denna avslutning på bakgrunden är en förutsättning för att 

dokumentärfilmen ska fortsätta övertyga och behålla publikens intresse. Kvinnan som talade 

tidigare presenteras i denna scen som Marie Nilsson-Lind, Josefins syster. Att det är Josefins 

sörjande syster som talar för Josefin skapar ett starkt ethos och pathos då hennes relation till 

Josefin lyser igenom i hennes sätt att uttrycka sig på, se detta citat som ett exempel:  

 

Och då sa hon: ’För att det är nödvändigt, och för att bli fri själv, jag behöver inte vara 

någons förebild det är inte det men för att jag är övertygad om att många har varit 
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med om det - många, många fler än vad man tror’. 

(Nilsson-Lind 2019, 2:50) 

 

I bakgrunden blir publiken omgående introducerad till dokumentärfilmens ämne. En klassisk 

retorisk strategi har använts för att leda publiken mot målet genom en tydlig uppbyggnad där 

publiken får följa Josefins karriär från början till slut. Den sista delen i dispositionen handlar 

om filmens sammanfattning och ska ge stöd till filmens tes (Mral, Gelang & Bröms 2016:46). 

Dokumentärfilmen avslutas med ett av Josefins sista framträdande i livet där hon sjunger och 

sedan tackar publiken innan ridån stängs. Publiken lämnas med ett avslut på Josefins karriär. 

Därefter visas telefonnummer till två olika kvinnojourer. Detta avslut poängterar att det finns 

hjälp att få som utsatt samtidigt som det indikerar att Josefin aldrig fick hjälp. 

5.3 Analys av argumentation  

Argumentation syftar till att övertyga publiken och för att göra detta innefattar den vanligtvis 

en tes (Mral, Gelang & Bröms 2016:47). Dokumentärfilmens tes presenterades i avsnittet 

ovan och handlade om att berätta Josefins historia för att kunna hjälpa andra och för att 

Josefin själv skulle bli fri (SVT Play 2019). För att stötta tesen används ofta argument för att 

övertyga publiken. I denna analys använde vi oss av vår teoretiska verktygslåda. I analysen 

framkom det tydliga inslag av både ethos- och pathosargument däremot inga tydliga inslag av 

logos, därför valde vi endast att lyfta exempel av ethos och pathos i analysen.  

 

Ethosargument är ett övertalningsmedel som ofta är bundna till känslor där talarens intryck 

spelar en avgörande roll (Gripsrud 2011:210). Dokumentärfilmen har flera medverkande som 

besitter en auktoritär position. Genom det stärks ethos i dessa medverkandes kommentarer. 

De två personerna som var återkommande i dokumentärfilmen när vi studerade 

ethosargument var Benny Andersson och Babben Larsson. Både Benny och Babbens 

relationer till Josefin, som vänner och kollegor, stärker deras argument som skapar en viktig 

roll i att förmedla budskapet om vem Josefin var, längre ned i analysen kommer exempel från 

de båda att lyftas. De båda besitter det så kallade primära ethos, de är välkända och omtyckta 

i den bransch Josefin var en del av. 

 

Pathosargument är, liksom ethos, bundet till känslor. Det som skiljer Pathos från de övriga 

övertalningsstrategierna är att Pathos anspelar på publikens känslor och i synnerhet dess sorg, 

glädje och ilska. Pathosargument syftar till att komma åt publikens känslor (Mral, Gelang & 
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Bröms 2016:39). Josefins syster Marie var en av de medverkande som uttrycker sig med ett 

starkt pathos genom hela dokumentärfilmen då hon ofta använder värdeladdade ord. Hennes 

framförande förstärker pathos ytterligare, det visuella samarbetar med texten, exempel på 

detta kommer att presenteras nedan. Att Marie uttrycker sig med pathos som dominerande 

appellform förstärks genom den tydliga och starka syskonrelation mellan henne och Josefin 

som beskrivs i filmen. Skildringen av deras syskonkärlek blir en övertalningsmetod som når 

en stark känslomässig nivå, vi förstår deras nära syskonrelation utifrån systern Maries och 

Josefins egna uttalanden och framföranden.  

 

Vi har valt ut argument från transkriberingen av dokumentärfilmen som stöttar filmens tes 

och placerat in dem i de olika appellformerna. Nedan kommer vi att analysera ett antal citat 

från ethos och pathos.  

5.3.1 Exempel på ethosargument som stödjer tesen   

 

Alltså Josefin hade ju ett sätt att sjunga som nästan ingen kommer åt det var som att 

hon tog ut hjärtat och står med det i handen och sjöng liksom och det var det som 

gjorde att det blev sårbart, det blev så skört men också så fruktansvärt starkt och hon 

offrade rösten, hon sket i tekniken och bara kastade sig.  

(Larsson 2019, 11:05) 

 

Det första citatet kommer från skådespelerskan och komikern Babben Larsson. Hon är ett 

erkänt namn inom skådespelarvärlden och kan ses om en auktoritär person i detta 

sammanhang. Babben beskriver i citatet hur Josefin var som artist och hennes sätt att sjunga, 

det är en bildligt och tydlig förklaring av Josefin och musiken som var en stor del av hennes 

liv. Babbens yrkesroll samt den relation hon hade till Josefin bidrar till ökad trovärdighet och 

förmedlar förtroende till publiken.  

 

Nää det skulle jag inte säga, hon har inte dåligt självförtroende. Inte när hon stod i 

studion, icke. Tvärtom hon ville göra mycket mer än vad jag kunde be om, full fart 

framåt. Jag uppfattade aldrig att hon hade dåligt självförtroende, möjligtvis ganska 

risig självkänsla men de är ju en helt annan sak […] 

(Andersson 2019, 17:34) 

 

Det andra citatet sades av Benny Andersson, låtskrivare och tidigare medlem i ABBA. Han 

förmedlar, likt Babben, ett budskap om vem Josefin var som artist men även hur hon var som 

människa. I scenen när Benny sade citatet sitter han på en stol där ett piano och en notbok går 



 

 

29 

att skymta i bakgrunden, detta förstärker hans musikaliska expertis. Hans ethos förstärks av 

det visuella i samverkan med det han säger.  

5.3.2 Exempel på pathosargument som stödjer tesen 

 

Josa träffade en man som hon blev förälskad i, stormande förälskad i. Jag har skrivit 

som ett förord kan man säga. ’Min syster hann inte. Hon måste få upprättelse och ge 

sin sanning. Förklarar varför man inte går vid första slaget. Varför man kan förlora sig 

själv, sin identitet, sitt sätt att vara, sitt sätt att tala, tänka och tro. Hur det är när han 

viskar grisfarmarfitta i hennes öra, och kallar henne ful och fet. Han viskade direkt 

efter att hon har klivit av scenen när hon precis har fått stående ovationer och det är en 

fullsatt salong. Men det blev en skräck och ett självförakt, hon blev paralyserad. Hon 

fick såna sparka och slag mot hela sin kropp som aldrig läkte. Knytnävar som boxades 

mot självaste ryggraden. Och där inne i självaste kotorna byggde såren bo, bit för bit 

tills dom bokstavligen ruttnade och fick opereras bort och ersättas med nya i titan. 

Hon fick posttraumatiskt stress och hon tappade sitt hår, sin självkänsla och 

självklarhet inför livet’.  

(Nilsson-Lind 2019, 18:28) 

 

Ovanstående citat yttrades av Josefins syster Marie. I scenen sitter hon i sitt hem och läser ur 

det som ska vara förord till den bok om Josefins liv som Josefin själv aldrig hann ge ut. Detta 

citat innehåller flera värdeladdade ord och starka känslor. Exempelvis ”stormande förälskad”, 

”upprättelse”, ”skräck” och ”självförakt”. Här får publiken en inblick i och förklaringen om 

vad det är Josefin har varit med om. Det är ett citat som stärker tesen ytterligare och bjuder in 

publiken till en mörk period av Josefins liv. Genom detta citat öppnas dörrarna till den 

berättelse Josefin ville dela med sig av.  

 

[…] Vi kämpade jättemycket tillsammans, Josa och jag. Men jag missade hennes sista 

liksom halvtimme.. Jag somnade. Och jag trodde att hon sov också, men hon dog. 

Och det är så hemskt. Och hunden skällde och det var liksom fruktansvärt. Josa låg i 

sängen och höll om hunden.  

(Nilsson-Lind 2019, 51:38) 

 

Det andra citat är också från Josefins syster Marie. Detta citat beskriver stunden då Josefin 

slutade leva. Det är ett tydligt exempel på ett pathosargument där Marie med starka ord 

beskriver en sorglig situation, exempelvis ord som “fruktansvärt”. Genom sättet Marie 

beskriver Josefins sista tid i livet väcks känslor såsom medlidande och sympati hos publiken. 

Döden är ett ämne som kan väcka starka känslor hos publiken. I sammanband med att Marie 

säger det andra citatet rinner tårar ner för kinderna, hon stakar fram på orden och behöver 

hämta andan vid flertal tillfällen. Det visuella förstärker pathos uttalandet ytterligare. 
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När man står framför en dörr och ser att en person verkligen hugger en hel dörrpost 

med något som troligtvis var en yxa eller någonting då skulle även jag bli fruktansvärt 

rädd. När jag såg hennes blåmärken, eh och ja, de va ju så solklart allt det som hände. 

Det är ju de som är så absurt, att Adam och Eva hade premiär precis när allt det här 

skedde. Att hon ändå stod där och låtsades vara världens gladaste.  

(Holm 2019, 22:16) 

 

Det tredje citatet kommer ifrån regissören Hannes Holm, Josefins föredetta partner. Han 

beskriver en situation som Josefin var med om med en annan man. Han förklarar även hur 

han själv hade upplevt det om det var han som varit i den situationen. Under denna händelse 

som Hannes beskriver arbetade han nära Josefin vilket förstärker hans pathos. Han inger ett 

förtroende i det han säger då publiken förstår hans nära relation till Josefin. Likt de 

ovannämnda, används här också värdeladdade ord som spelar på känslor. Exempelvis 

”fruktansvärt rädd” och ”absurt”. Detta citat stärker också tesen och publiken får ytterligare 

förståelse för hur Josefin var som människa, när han uttrycker hur hon låtsades vara glad trots 

det hon gick igenom vid den tidpunkten går det att förstå att Josefin var, eller åtminstone 

försökte vara, en stark person. 

 

Det är den kärlek vi har för varandra. Jag älskar henne, finns ingen jag älskar så 

mycket som hon, så är det bara. 

(Nilsson 2019, 6:12) 

 

Det sista citatet med pathos vi valt ut kommer från Josefin själv. Det är ett citat från ett 

gammalt klipp där Josefin blir intervjuad. Hon får en fråga om sin relation till sin syster. Det 

är ett kort citat med känsloladdade ord i. Josefin har ett starkt pathos och hennes citat 

förmedlar en pålitlig och trovärdighet till publiken. Att publiken får se Josefin berätta detta 

själv spelar en avgörande roll för pathos och de känslor som förmedlas.  

 

Folk kanske undrar ibland varför är det inga Ainbusk nu, utan Josefin och utan oss 

alla fyra så kan det aldrig bli ett Ainbusk. 

(Roswall 2019, 39:42) 

 

Detta är det sista av många pathosargument från dokumentärfilmen där känslorna i uttalandet 

inte går att undkomma. Citatet är från en av medlemmarna i Ainbusk Singers, där hon gör en 

personlig koppling i sitt uttalande, här förstår publiken att det var inte bara Josefins karriär 

som tog slut utan även hela Ainbusk Singers karriärer. Uttalandets pathos stärks när 

stilfiguren sentens används (Mral, Gelang & Bröms 2016:65). Stilfiguren kan förstås genom 
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hennes sätt att uttrycka sig på med en slags beständig och allmängiltig sanning när hon 

förklarar att utan alla fyra kommer det aldrig bli ett Ainbusk igen.  

5.4 Analys av stil  

I den första delen av stilanalysen studerade vi stilnivån, språkets utformning och hur språket 

går att förstås. Vi kunde utläsa att dokumentärfilmen placerades i idealet aptum, vilket 

innebär att språket är anpassat för situationen och för att uppfylla filmens tes. Språket som 

används i dokumentärfilmen kännetecknas som ett lågstilt språk med dialektala uttryck och 

talspråk, vilket kännetecknas av alla medverkande i dokumentärfilmen (Mral, Gelang & 

Bröms 2016:58). De medverkande använder sig till största del av ett vardagsspråk men detta 

är inget som gör språket obegripligt eller svårt att förstå. Några av de medverkande har en 

utpräglad gotländsk dialekt vilket stundvis gör vissa uttal och ord svåra att tyda. Dialekten 

kan dock ses som en förstärkning till tesen och ge publiken ytterligare förståelse för Josefins 

rötter.  

 

Den andra delen av stilen vi analyserade var stilfigurer. Vissa stilfigurer och språkliga 

avvikelser är självklara i vardagsspråket som denna dokumentärfilm präglas av, vilket gjorde 

att vi inte valde att lyfta dem i denna analys (Mral, Gelang & Bröms 2016:59-60). 

Exempelvis metaforer, upprepningar och ironi. En stilfigur som återkom i dokumentärfilmen 

var hyperbol, där överdrifter används för att förstärka sitt tal och resonemang (Mral, Gelang 

& Bröms 2016:62). Två exempel på stilfiguren hyperbol från dokumentärfilmen är:  

  

[…] Hur det här skrattet är lika fantastiskt som hennes låtar var så hade hon ett skratt 

som kunde flytta på städer.  

(Holm 2019, 55:13) 

 

Denna hyperbol beskriver hur Josefin hade ett skratt som kunde flytta på städer, det är en 

överdrift som går att tolka som att Josefin hade ett unikt och högljutt skratt. Här används ett 

starkt ethos, talarens framförande är glädjefyllt. Hannes hade ett glatt tonläge samtidigt som 

han skrattade vid uttalandet.   

 

Josa vara livet för mig, hon symboliserade hela livet för mig, livskraft och hon kom 

liksom som en raket när vi var små. Hon drog med mig i sin lust till att leva […]  

(Nilsson-Lind 2019, 5:06) 
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I detta exempel på hyperbol används ordet raket som en symbol för hur Josefin kom in i sin 

systers liv och förändrade allt. Detta citat är likt det ovan, ett uttalande som består av ett 

starkt ethos och är glädjefyllt. Hon ger uttryck för en innerlighet i sin beskrivning av vad 

Josefin betydde för henne. Hon talade med ett lugnt tonläge och med en kärleksfull känsla.    

5.5 Analys av framförande  

För att förstå talarens stil och argumentation presenteras här analysen av framförandet. 

Majoriteten av de framföranden som utspelar sig i dokumentärfilmen är intervjuer, där en 

person står i fokus och blir filmad i halvkroppsbild. I dessa scener spelade tonläge, placering 

och bakgrund en avgörande roll för framförandet övertygelse. Det är många medverkande 

som beskriver och berättar om livet tillsammans med Josefin och i deras beskrivning av 

minnena är tonläget skakigt och sorgset. I intervjuscenerna är de medverkande ofta placerade 

i ett rum eller i en miljö som förknippas med dem som yrkesprofessionell eller i en miljö som 

knyter dem till Josefin. Den gotländska dialekten som dominerar i dokumentärfilmen kan 

bitvis bli svår att förstå men det är inget som stör handlingen, tvärtom, dialekten stärker de 

medverkandes ethos (Mral, Gelang & Bröms 2016:66). Josefin hade själv en utpräglad 

gotländska dialekt och att de medverkande talar med samma dialekt ingav ett ytterligare 

förtroende för publiken. Genom att låta människor med gotländsk dialekt framträda under 

hela dokumentärfilmens gång kan budskapet stärkas. Uttalet används som ett stillgrepp och 

trovärdigheten förstärks då Josefin själv pratade med samma breda gotländska. Det får 

publiken se och höra i scenerna med tillbakablickar på Josefin själv (Mral, Gelang & Bröms 

2016:67).  

 

När vi studerade framförandet av scenerna med Josefin bekräftas den beskrivning de 

medverkande berättar om henne. I dokumentärfilmen porträtteras Josefin som en kvinna med 

spralligt och gestikulerande kroppsspråk, en unik röst, ett personligt uttryck samt ett utseende 

med framträdande smink och kläder. Vi valde ut två framföranden som var utmärkande i 

dokumentärfilmen och som vi analyserat nedan.  

 

Ett framförande vi valde ut var när Benny Andersson blir intervjuad (Andersson 2019, 

14:03). Han sitter då i ett mörkt rum på en stol och i bakgrunden går det att skymta ett piano 

och en notbok. Bakgrunden förstärker hans framförande och ger publiken ett trovärdigt 

intryck. Benny har ett stabilt tonläge genom hela sin intervju, han är säker på sina svar och 

detta förstärker hans ethos. Benny är klädd i en vit skjorta och en beige linnekavaj, denna 
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tämligen formella klädsel tillsammans med publikens förförståelse kring honom som person 

förstärker hans framförande och ökar hans auktoritet. Genom att studera Bennys framförande 

får vi en mer detaljerad förståelse över hur hans argumentation, ethos och stil kommer till 

uttryck i dokumentärfilmen.  

 

Ett annat framförande vi valde att analysera var av Josefins syster Marie när hon beskriver 

den sista stunden i Josefins liv (Nilsson-Lind 2019, 47:50). I scenen är Marie inzoomad och 

hennes ansikte är i fokus, det går att skymta tre tända ljus i bakgrunden på ett bord, ljusen 

skapar en lugn stämning i scenen. Marie börjar beskriva hur det var när Josefin gick bort, hon 

flackar med blicken, tittar bort från kameran, rösten är skakig och hon behöver stundvis 

stanna mitt i meningarna. Hennes framförande signalerar starka känslor, med ett framförande 

där publiken bjuds in i scenen. Marie sluter ögonen och tårar rinner ner för hennes kinder, 

detta ger en djupare förståelse för den sorg Marie har gått igenom. Ljusen kan ses som 

stilfigur som vill förtydliga och framhäva känslor hos publiken (Mral, Gelang & Bröms 

2016:59), en symbol för Josefins bortgång och Maries pathosargument stärks av den sorgliga 

och lugna stämningen i scenen.  

5.6 Analys av attityder & attitydyttringar  

Dokumentärfilmen behandlar en sorglig historia och vi kunde urskilja flertal olika attityder 

och attitydyttringar från de medverkande. Innan presentationen av attityder och 

attitydyttringar vill vi som författare förtydliga att vi är medvetna om att detta är en komplex 

tolkningsfråga och det är svårt att göra dessa bedömningar, liksom all retorisk analys.  

I analysarbetet har vi kommit fram till att de attityder som kan uttolkas av dokumentärfilmens 

medverkande var till stor del positiva. De medverkandes verbala tolkningar framställs som 

ödmjuka, auktoritativa och stödjande som enligt Mral, Gelang & Bröms karaktäriseras som 

en positiv attityd (Mral, Gelang & Bröms 2016:68). Men vi kunde även urskilja attityder så 

som vädjande och hopplöshet, speciellt från Josefins syster och i klippen från Josefin själv. 

Tydliga attitydyttringar som fanns i dokumentärfilmen var bland annat suckar, skratt och 

tystnader. Nedan kommer vi att presentera några exempel där vi kunnat urskilja attityder och 

attitydyttringar: 

 

Men det hör man i låtarna, när Josefin sjunger, säg vad kärlek är, och hon som på 

något sätt blir drabbad av det här kan jag känna och det gör mig så arg för hon borde 

ha fått uppleva lite mer god kärlek. Och det kan jag blir rörd av än idag. Jag lyssnar 
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på.. i bilen hit. 

(Roswall 2019, 31:28) 

 

Citatet ovan är från en av medlemmarna i sångkvartetten Ainbusk Singers. Hon talar med ett 

starkt pathos, på ett sorgset sätt, med en uppgiven attityd om Josefins (orättvisa) livsöde. 

Ainbusk Singersmedlemmen beskriver också hur hon själv mår och hur hon än idag kan bli 

tagen av Josefins livsöde när hon tänker på det. Vi kunde urskilja attitydyttringar av 

vädjandesorg när känslorna tog över och ett växlande tonfall brister i rösten, dessa förstärks 

ytterligare när medlemmen gråter samtidigt. 

 

Han far upp mot mig och han tar strypgrepp mot mig och trycker mig upp mot väggen 

och håller mig där. Jag får inte luft. Och så spottar han mig i ansiktet. Så säger han: 

’Om jag trycker här och här och här, då dör du’. Sen så.. släpper han mig. Jag ramlar 

ner på golvet och tappar luften och han står över mig och tittar på mig och jag vet att 

nu kan vad som helst hända. Men då går han bort till kökslådorna och tar fram en 

kniv. Och jag blir ju sådär rädd, men då går han ut i tamburen och så ställer han sig 

där och hugger, hugger, hugger och hugger, i min ytterkläder, vartenda plagg tog han. 

Sen öppnar han fönstret, jag bor sju våningar upp. Så börjar han kasta ut mina saker 

och jag ligger och tänker att han kommer ju att kasta ut mig också. Han kommer att 

kasta ut mig.  

(Nilsson 2019, 20:12) 

 

I citatet ovan är det Josefin själv som talar, det är från Länsteatern på Gotland år 2015 som 

Josefin framförde delar ur sin påbörjade bok. Här vädjar Josefin, hennes röst är uppgiven och 

bedrövad. Sorgen och rädslan lyser igenom i varje ord hon uttalar. Hon har en hjälplös attityd 

mot det hon berättar och sättet hon berättar det på.  

 

Allting finns ju här, det finns bevis, det finns brev som han har skickat ’Josa ful 

Nilsson’ det finns telefonbanden jag har dom här, och det är liksom otroliga 

meddelanden som är fulla av hat. Han säger ’Jag vaknar av ett hat, ett enormt jävla hat 

till dig, jag lovar dig min hämnd, min hämnd kommer bli ljuv jag ska tänka ut något 

raffinerat åt dig, flytta ifrån Sverige, gör det, flytta till Afrika, Asien någonstans 

försvinn. Nu blir jag inte nådig att tas med de lovar jag dig din jävla fitta’. Det finns ju 

alltihop här. 

(Nilsson-Lind 2019, 26:40) 

 

Citatet ovan är från systern Marie, när hon uppgivet berättar om alla bevis, alla meddelanden 

som han lämnat finns kvar, hon har allt material kvar. Hon läser upp ett exempel från ett 

meddelanden som mannen spelat in på Josefins telefonsvarare, då förändrades sättet hon 

talade på hon går in i en roll och läser upp det med en mer hotfull attityd istället för den 

vädjande attityd som tidigare karaktäriserat Marie. Här kunde vi höra attitydyttringar i hennes 
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betoning när hon läste upp meddelandet, tempot blev snabbare, hon betonade hoten hon läste 

och vi kunde se att Maries karaktärsdrag förändrades. När meddelandet var slut väntas en 

kort paus innan Marie släppte den hotfulla attityd hon tagit till och vädjade istället in i 

kameran och sade hopplöst ”Det finns ju alltihop här.” 

 

Sammanfattningsvis kunde vi se i den retoriska analysen att dispositionen har en uppbyggnad 

där vi får följa Josefins karriär från början till slut. Ingen förkunskap om ämnet krävs för att 

publiken ska förstå dokumentärfilmen. En disposition där vi snabbt bli introducerade till 

dokumentärfilmens tes. Dokumentärfilmens dominerande argumentationsform var pathos då 

majoriteten av argumenten är bundet till känslor på en stark nivå för att övertyga publiken. I 

analysen av stilen kunde vi se att språket i dokumentärfilmen kännetecknas som ett lågstilt 

språk med dialektala uttryck och talspråk samt att stilfiguren hyperbole var frekvent 

återkommande. Det generella framförandet av de medverkande var med ett tonläge fyllt med 

sorg vilket tog form i ett intervjuformat. I analysarbetet av attityder kunde vi se att de var till 

stor del positiva, genom de medverkandes ödmjuka, auktoritativa och stödjande attityder. 

Attitydyttringar vi återfann i dokumentärfilmen var bland annat suckar, skratt och tystnader. 

Dessa attitydyttringar bidrog till att budskapet förstärktes i dokumentärfilmen, exempelvis 

när Hannes Holm talar om minnen med Josefin och skrattar samtidigt. Han visar en glädje 

och lycka i det han fick dela med Josefin. Genom att analysera alla dessa delar blev den 

retoriska helheten tydligare för oss när vi gick in i steg två av analysen, Nichols 

berättarstrategier, som kommer att presenteras nedan.  

5.7 Analys av berättarstrategier  

Utifrån analysen av de fem perspektiven ovan har vi ökat förståelsen för dokumentärfilmens 

retoriska uppbyggnad och innehåll. Nästa steg i analysen var att fördjupa oss i det 

analyserade materialet i syfte att förstå den berättarstrategiska framställningen av Josefins 

livshistoria. För att förstå framställning undersöktes vilken eller vilka av Bill Nichols 

dokumentära berättarstrategier som återfanns.  

 

Berättarstrategin som gick att förstå som den dominerande i dokumentärfilmen var den 

deltagande strategin. I en deltagande dokumentärfilm förväntar sig publiken att få ta del av 

berättelsen genom en person som är aktivt engagerad i den, istället för någon som endast har 

observerat händelsen. Publiken ska känna hur det känns för filmskaparen att vara i den 

aktuella situationen och hur den situationen förändras som ett resultat (Nichols 2017:139). 
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Dokumentärfilmen om Josefin utgår ifrån en påbörjad självbiografi som Josefin skrev på när 

hon levde. Att dokumentärfilmer utgår från en självbiografi är ett vanligt tillvägagångssätt 

inom den deltagande strategin, men där filmskaparens egna perspektiv på historien präglar 

det slutliga resultatet (Nichols 2017:139).  

 

En annan del som kännetecknar den deltagande strategin, är scener och intervjuer som endast 

sker när en kamera är närvarande (Nichols 2010:118). I varje intervju i dokumentärfilmen är 

en eller flera personer placerad framför kameran och besvarar frågor eller berättar om deras 

relation och händelser de upplevt tillsammans med Josefin. Intervjuerna blir samtal som 

berättar Josefins livshistoria. Liknande tillvägagångssätt återfinns även i den utförande 

strategin där filmskaparnas egna närvaro framträder i dokumentärfilmen. I intervjuerna går 

det att se inslag av den utförande strategin då det är vanligt att de som medverkar ger en 

emotionell intensitet i berättelserna om egna erfarenheter med personifierad information i 

framförandet. Ett exempel på ett citat där det går att utläsa emotionell intensitet är när en av 

Ainbusk Singersmedlemmarna beskriver Josefins förändring under tiden hon levde i det 

destruktiva förhållandet.  

 

Det var så tydligt att hon som person blev annorlunda från att hon har varit mer 

självklar som person så vågade hon inte tro på sig själv, hon blev så nedtryckt och 

tilltufsad så att hon var inte bra och hon var inte värd någonting och hon skulle inte se 

ut på ett visst sätt eller klä sig på ett visst sätt och hon var egentligen jäkligt dålig på 

scen fick hon höra. Det tog död på henne. Det tog ju död på allt som hon var. 

(Roswall & Jakobsson 2019, 29:08) 

 

Ett annat exempel är en scen som går att förstås utifrån både den deltagande och utförande 

strategin, är den avslutande scenen när Josefins syskon och systerdotter befinner sig på 

Josefins favoritplats, en strand på Gotland. Josefins systerdotter slänger en ros ner i vattnet 

och vågorna fångar upp den. Samtidigt spelas en låt där Josefin sjunger i bakgrunden. Det går 

att förstås som en stark pathos scen där rosen kan symbolisera sorgen och kärleken till 

Josefin. Här går det att utläsa att filmskaparen varit en del i framställningen av denna scen. 

Framställningen syftar till att representera familjens verklighet, där de dagligen lever med en 

saknad efter Josefin.  

 

Dokumentärfilmen har även inslag av den förklarande strategin. Det finns inte en 

genomgående berättarröst under dokumentärfilmens gång men vi kunde stundvis se inslag av 

den förklarande strategin då några av intervjuerna i filmen övergår till att bli en berättarröst 
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som samarbetar med bilder som visas samtidigt. Rösten fungerar som en guide som fortsätter 

leda publiken från intervjun till nya inslag med bilder från Josefins karriär och liv. Det går att 

förstå att filmskaparen av dokumentärfilmen om Josefin har varit närvarande och haft en 

avgörande roll i den skapande processen av dokumentärfilmen. Majoriteten av scenerna från 

dokumentärfilmen hade inte skett om det inte vore för att en kamera var närvarande. Likaså 

de berättelser som delas om Josefin är en förtjänst av filmskaparens närvaro. Publiken får ta 

del av Josefins livshistoria genom ett konstlat framträdande där filmskaparens eget intresse i 

ämnet avgjorde filmens uppbyggnad.  

 

Sammanfattningsvis i analysen av berättarstrategier urskildes en uppbyggnad av 

sammanredigerade intervjuer som tillsammans bildar filmens historia, samt att 

dokumentärfilmen består av intervjuer som blir den genomgående guiden för att publiken ska 

förstå dokumentärfilmens handling. På detta sätt förstår vi att den deltagande strategin är den 

dominerande. Vidare kunde inslag av den utförande- och förklarande strategin utläsas i 

organiseringen av dokumentärfilmen. Detta genom den emotionella intensitet hos de 

medverkande, scener där en berättarröst förekom samt att dokumentärfilmen till stor del 

består av scener som är framtagna av filmskaparen.   

5.8 Retorik, berättarstrategi och filmskaparens etiska ansvar  

I denna del av analysen studeras samverkan mellan retoriken och berättarstrategierna. Vidare 

diskuteras framställningen med utgångspunkt i filmskaparens etiska ansvar, som beskrivs av 

Nichols.  

 

Det går att utläsa en samverkan mellan de förekommande berättarstrategierna och retoriken i 

dokumentärfilmen om Josefin. Det finns ett engagemang, ett aktivt ställningstagande och en 

närvaro i framställningen av Josefins livshistoria, som utspelas med hjälp av ethos och 

pathos. Dokumentärfilmens uppbyggnad grundar sig i flera intervjuer där filmskaparen varit 

en interagerande del i framställningen. Genom intervjuerna interagerar filmskaparen med de 

medverkande som i sin tur talar till publiken. Filmskaparen bjuder in publiken till en bild av 

den verklighet Josefin levde i men också den verklighet Josefins familj lever i nu. I 

intervjuerna och majoriteten av scenerna förekommer det starka pathosframträdanden som 

filmskaparen framkallat tillsammans med de medverkanden. Ett återkommande mönster i 

flera intervjuer var att de medverkandes röster brister, de stammar på orden, använde 

värdeladdade ord som framfördes med tårar som rann ner för kinderna. Filmskaparen 
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framkallar känslor hos de medverkande, starka pathos- och ethosscener där intensiva och 

emotionella framföranden övertygar publiken. Det finns inga motsättningar i de medverkande 

och deras berättelser. Alla medverkande i filmen står bakom Josefin och de berättar liknande 

historier om hennes liv och den person hon var. Den framställningen som de medverkande 

skapar av Josefin ökar legitimiteten i dokumentärfilmen. Det är ingen medverkande som 

ifrågasätter det som sägs i dokumentärfilmen och som publik är det svårt att värja sig för de 

starka framförandena.   

 

Filmskaparen har ett etiskt ansvar i sin representation av Josefin och hennes liv. För att 

dokumentärfilmen ska bli accepterade av publiken så behöver dokumentärfilmen anpassa sig 

till de normer, regler och förväntningar som är aktuella i situationen (Mral, Gelang & Bröms 

2016:59). Tillsammans med de retoriska greppen och de dokumentära berättarstrategierna 

kunde vi utläsa att berättelserna i dokumentärfilmen framförs med en trovärdighet av 

auktoritära, engagerade människor, där deras etik och moral framkommer. Detta resulterar i 

att publiken kan uppfatta historierna som äkta och blir mer mottaglig till berättelserna som 

framförs (Mral, Gelang & Bröms 2016:133). Ur ett etiskt perspektiv går det, utifrån Nichols 

teori om dokumentärfilmens möjlighet att representera verkligheten, att tolka en viss 

svårighet med dokumentärfilmen om Josefin Nilsson. Publiken få ta del av Josefins 

livshistoria genom hennes familj, vänner och kollegor men Josefin själv finns inte längre i 

livet och kan alltså inte bidra till berättelsen om hennes egen livshistoria. Detta leder oss in på 

vilka etiska aspekter och ansvar dokumentärfilmen har gentemot publiken. För vems 

verklighet är det filmen egentligen skildrar? Är det en skapad verklighet av filmskaparen, är 

den en skildring av familjen, vännerna och kollegornas uppfattningar eller var det Josefins 

verklighet? Det ansvar filmskaparen besitter att representera verkligheten är inte 

oproblematisk och detta genomlyser i dokumentärfilmen om Josefin. Det går att ifrågasätta 

valet av att de medverkande, många av dem stod Josefin nära, vilket kan komma att påverka 

deras uppfattningar, det kan vara svårt för dem att skildra Josefins livshistoria ur ett objektivt 

perspektiv. Däremot är de som stod henne närmast troligen de som kan skildra Josefins liv 

och återberätta det hon gick igenom på ett legitimt sätt. Men det går inte att ignorerat att de 

skapar etiska svårigheter för representationen av en så kallad verklighet. I avsnitt 7.5 kunde vi 

konstatera att det generella framförandet av de medverkande framfördes med ett tonläge fyllt 

med sorg. Det går att utläsa att det fanns en grundläggande uppfattning av vad som var 

lämpligt att lyfta i dokumentärfilmen, inga namn nämns och inga beskrivande detaljer 

framförs. Men det finns vissa undantag, exempelvis när Marie återberättar en händelse i 
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Josefins liv och när Josefin själv läser upp delar av hennes bok. Vidare går det att lyfta 

dokumentärfilmen i relation till samhället och de ansvar den besitter gentemot publiken. 

Josefin var en omtyckt och folkkär artist, hon var under stora delar av sitt liv en offentligt 

person vilket bidrar till att filmen kan komma att få en stor betydelse för det svenska 

samhället. Den man hon levde med i det destruktiva förhållandet är också skådespelare och 

en offentlig person men trots det nämns han aldrig vid namn. Dokumentärfilmen ger inte 

utrymme för hans historia och skildrar inte hans perspektiv. Publiken lämnas utan 

tolkningsutrymme då filmskaparen har valt att skildra Josefins historia utifrån eget intresse. 

Det går att ifrågasätta om det är etiskt rätt av filmskaparen att ta med beskrivningar om 

händelser, men inte ge personen ifråga möjlighet att försvara sig? Personen har även blivit 

dömd och suttit av sitt straff så är det rätt av filmskaparen att ta upp det igen? Filmskaparen 

skildrar det publiken kan uppleva som den goda sidan, en ensidig skildring och skapar genom 

det en legitimitet i dokumentärfilmen.  

 

Sammanfattningsvis i den analys går det att utläsa en samverkan mellan de retoriska greppen 

och de dokumentära berättarstrategierna. Dokumentärfilmen har en tydlig uppbyggnad där 

filmskaparen har varit närvarande och interagerande genom intervjuer där ett samspel mellan 

appellformerna är genomgående. Publiken presenteras för en historia som kan upplevas som 

stängd och som lämnar publiken utan något tolkningsutrymme. Ur ett etiskt perspektiv 

kvarstår fortfarande problematiken och obesvarade frågor. Det går att argumentera och 

diskutera filmskaparens etiska ansvar i framställningen av Josefins livshistoria. Filmskaparen 

har valt att berätta en historia, Josefins historia. Vi kan inte veta om detta är den enda 

representationen av verkligheten, den gäller tills den utmanas av andra tolkningar och 

berättelser. Det är problematiskt i den aspekten att Josefin inte själv lever och kan inte göra 

sin röst hörd. Det går att ifrågasätta om filmskaparen har rätten att använda en historia som 

involverar en offentlig person som är vid liv men som inte får chansen att försvara sig själv. I 

nästa avsnitt kommer vi diskutera resultatet i analysen ur ett kritisk och ifrågasättande 

perspektiv.  

 

6.0 Slutdiskussion  

Vi som författare av denna studie har under arbetes gång ställts inför flera motgångar och 

svårigheter. Men arbetet har också väckt många nya tankar och funderingar. Vi har fått ny 
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kunskap och förståelse för dokumentärfilm som genre och i denna del diskuteras och 

problematiseras vår studie. Syftet med denna uppsats var att bidra till ökad kunskap om hur 

retoriska grepp och berättarstrategier samverkar, skapar engagemang och legitimitet i 

dokumentärfilmen om Josefins livshistoria. 

 

Utifrån analysen och de resultat vi fick kunde vi besvara våra tre frågeställningar. 

Trovärdigheten i dokumentärfilmen upplevde vi grundar sig i den retoriska uppbyggnaden. 

Det är en enkel disposition och de medverkande använde sig av olika retoriska metoder för 

att öka legitimiteten. Dokumentärfilmen är uppbyggd av mycket starka känslor, där pathos 

var dominerande. För att representera Josefin och hennes historia var den deltagande strategin 

den dominerande, då dokumentärfilmen är uppbyggd av intervjuer. Vi kunde även utläsa 

inslag av två andra berättarstrategier som vi upplevde bidrog till ökad emotionell anspelning 

samt variation i framförande hos de medverkande. Till sist kunde vi utläsa ett samspel mellan 

berättarstrategierna och den retoriska teorin. Filmskaparen hade en närvaro i filmen som 

skapade och förmedlade starka pathos framföranden. Vi kunde även utläsa en etisk 

problematik med filmskaparens gestaltning av en så kallad verklighet. Av resultatet i 

analysen har flera intressanta aspekter och resonemang väckts som vi avslutningsvis i denna 

slutdiskussion kommer att diskutera. 

 

Vidare kunde vi också utläsa en etisk problematik. Dokumentärfilmer har legitimerats i 

samhället och människor förväntar sig en representation av verkligheten. Dokumentärfilmen 

som har studerats i denna studie tar ställning för en god sak och kan därför upplevas som mer 

legitim. Om samma historia berättas fast från mannens perspektiv skulle dokumentärfilmen 

kanske inte bli bemött av publiken på samma sätt, trots att den då hade skildrat verkligheten 

från ett annat perspektiv. En annan intressant aspekt i denna diskussion är om liknande 

retoriska uppbyggnader hade använts i en annan dokumentärfilm som syftar till att berätta en 

historia med ett negativt laddat budskap, vad skulle då hända? Går vi tillbaka i tiden finns det 

dokumentärfilmer som med hjälp av skicklig retorik har lyckats påverka människor i en 

negativ bemärkelse, exempelvis dokumentärfilmer som handlar om nazism och rasism. Ett 

exempel är Viljans triumf (Triumph des Willens) av Leni Riefenstahl från 1935. En 

dokumentärfilm som genom då nyskapande kameraförflyttningar och annorlunda teknik 

lyckades vinna flera priser i olika länder trots sitt budskap. Det är en dokumentärfilm som 

glorifierade Hitler och nazismen. Hitler lyfts fram som den sanne ledaren som skulle skänka 

ära åt Tyskland. En dokumentärfilm som Hitler själv beställde och finansierade. Viljans 
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triumf ses som en av de mest kända exemplet av en propagandadokumentär (NE.se). Hitler 

anses än idag som en skicklig retoriker och många av hans tal fanns med i dokumentärfilmen 

vilket kan vara en av anledningarna till den mottagna övertygelsen Viljans triumf fick av 

publiken. 

 

Denna dokumentärfilm har berört det svenska folket och debatten kring sexuella trakasserier 

har 2 år efter #metoo väckts på nytt igen. Men det som har blivit omdebatterat var från början 

inte dokumentärfilmens syfte. Dokumentärfilmen som från början skulle vara en hyllning till 

Josefin har genom den dokumentära uppbyggnaden skapat en debatt i det svenska samhället. 

Vi kan förstå att filmskaparen har lyckats engagera människor genom den kraft och makt som 

dokumentärfilmen besitter. Piturro (2014) lyfter i sin studie att många händelser och 

berättelser som inte uppmärksammas i världen kan gå obemärkta förbi, men tack vare 

dokumentärfilmer kan dessa historier åstadkomma sociala förändringar och bli 

uppmärksammade. Vi kan förstå att Josefins livshistoria hade kunnat gå obemärkt utan 

dokumentärfilmen. Genom uppbyggnaden av de retoriska greppen och strategierna har 

filmskaparen legitimerat Josefin livshistoria. Hur debatten har sett ut efter dokumentärfilmen 

och dess omfattning i samhället kan vi med denna studie inte besvara. Men det vi däremot 

kan veta, efter denna studie, är att dokumentärfilmen är uppbyggd för att påverka och 

övertyga publiken om sitt budskap. Dokumentärfilmen har gett Josefins historia ett nytt liv 

igen. 

 

I framställning av Josefin som denna dokumentärfilm skildrar får publiken följa en 

transformation i Josefins liv, från att vara en ung tjej med stora framtidsvisioner till att hennes 

kropps bryts ner av operationer och smärtstillande behandlingar. I det citat som presenteras 

under avsnitt 5.7 beskrivs den transformation Josefin gick igenom, från att vara självklar som 

människa till att inte tro på sig själv längre. Vidare påvisar dokumentärfilmen inte bara en 

skildring av Josefins livshistoria utan den ger även utrymme för hennes nära och kära att 

bearbeta sin sorg efter Josefins bortgång. Marie, Josefins syster har genom hela 

dokumentärfilmen en central roll, det skulle kunna gå att förstå dokumentärfilmen som en 

slags upprättelse för Marie. Dokumentärfilmen ger Marie ett stort utrymme, vilket stundtals 

upplevs som ett sätt för Marie att få den upprättelse hon kan tänkas behöva för att bearbeta 

sorgen. Det går att ifrågasätta om den är en hyllning till Josefin eller om det är en chans för 

hennes nära och kära att förlika sig med som hände och att få dela med sig av den sorgen. 

Dokumentärfilmen presenteras inte bara slutet på Josefins liv utan även slutet på Ainbusk 
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Singers. Deras karriärer som en grupp tillsammans avslutas när Josefin går bort. Historien 

som dokumentärfilmen skildrar kan upplevas som stängd och lämna lite tolkningsutrymme 

för publiken. I analysen framkom starka pathosargument och framförande som lämnar 

publiken berörda, att se en annan sida av verkligheten kan upplevas som svår för betraktaren. 

Däremot upplevde vi som författare att tolkningen av vems livshistoria dokumentärfilmen 

skildrar var svårare att avgöra.   

 

Vidare vi vill vi även lyfta dokumentärfilmens betydelse idag ur ett annat perspektiv. Det är 

inte ovanligt att debatter i dagens samhälle startat efter att en dokumentärfilm har publicerats. 

Den mediala rapporteringen efter en dokumentärfilm kan ofta vara omfattande och med den 

makt media besitter i dagens samhälle kan dokumentärfilmer få stor betydelse. Det skulle 

kunna gå att förstås som en samverkan mellan dokumentärfilm och media där 

dokumentärfilmens budskap lever vidare genom övrig media som i sin tur kan komma att 

påverka en del av det svenska samhället.  

 

Dokumentärfilmer har under senare år haft ett genomslag i dagens samhälle, det går att 

förstå en trend i skapandet av dokumentärfilmer. Kanske kan genomslaget bero på en 

avsaknad av verkliga berättelser eller en trötthet på fiktionsfilmer. Men om 

dokumentärfilmer har blivit en del av en trend kan innehållet komma att påverkas? 

Verkligheten berättar sina egna historier men det är filmskaparen som bestämmer utfallet av 

hur verklighetens historia framställs. Det går att ifrågasätta om dokumentärfilmer verkligen 

representerar verkligheten och om filmskapare lever upp till det etiska ansvar som 

följer. Dokumentärfilmen om Josefin upplever vi som en mer subjektiv framställning 

av sanningen snarare än en återspegling av verkligheten. Filmen utelämnar delar som vi 

upplever spelar en avgörande roll i representation av verkligheten, där bland annat 

utlämningen av motsättningar och andra perspektiv. Istället har filmskaparen valt att lyfta 

fram delar som skapar en positiv och sympatisk framställning av Josefin. Däremot så har 

framställningen mottagits väl av publiken och effekten hade kanske inte varit densamma om 

de delar som uteslutits hade funnits med. Detta resonemang är något vi bara kan spekulera 

och diskutera kring, men det vi vet är att filmskaparens val påverkar det slutgiltiga resultatet 

av en dokumentärfilm. 

 

De tidigare forskningsstudierna som vi presenterar i avsnitt 2.0 har väckt intressanta tankar 

kring vårt resultat. I Fuhs (2017) studie var slutsatsen att publiken har förväntningar på att 
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dokumentärfilmer ska visa sanningen. I den studien har tre filmer studerats där Mike Tyson 

har spelat sig själv i filmerna om honom. Fuhs menar att dokumentärfilmer blir en trovärdig 

källa för representationen av Tysons livsförändring. Således går det att förstå att den 

dokumentärfilm vår studie bygger på saknar Josefin som en legitim källa. Nisbet och 

Aufderheide (2009) diskuterar det ansvar filmskaparen har i utformningen av en 

dokumentärfilm samt hur dokumentärfilmer kan användas för att nå en förändring. Här kan vi 

se att etiska aspekter blir belysta och i relation till vår studie kan vi förstå att filmskaparen har 

haft ett eget intresse i utformning av dokumentärfilmen om Josefin, som i sin tur har påbörjat 

en debatt om förändring i samhället. I ytterligare en studie vi har tagit del av diskuterar 

Stover (2013) hur filmskaparens egna personliga intressen har en påverkan på vilken 

dokumentärfilm som skapas. Under analysen framkom det att filmskaparen har haft en tydlig 

närvaro i dokumentärfilmen om Josefin. De intervjuer och scener som dokumentärfilmen 

består av hade inte skett om det inte vore för filmskaparens närvaro. Nisbet och Aufderheide 

(2009) diskuterar även den avsaknad av teoretisk tydlighet som finns hos dokumentärfilmer 

och deras påverkan på människor och samhället, vilket leder oss in på våra förslag på tidigare 

forskning.  

 

6.1 Förslag på vidare forskning  

Under arbetets gång har flera intressanta förslag till vidare forskning uppkommit. Vi ser vår 

studie som en start och grund till en vidare forskning och med utgångspunkt i det vi kommit 

fram till ser vi att nästa steg är att förstå hur denna dokumentärfilm har påverkat och 

mottagits av publiken. Förslagsvis en fallstudie med fokusgrupper eller insamling av enkäter 

där frågor om retorik, trovärdighet och påverkan kan besvaras. Ytterligare en intressant 

vinkel och förslag på vidare forskning skulle vara att studera efterföljderna i den mediala 

rapporteringen. Det var svårt för oss att undvika den massiva rapporteringen som följde efter 

att dokumentärfilmen publicerades, således hade det varit intressant att studera och förstå 

debatten som följde. Ett sista förslag på vidare forskning skulle vara en jämförande studie 

mellan två dokumentärfilmer, förslagsvis en dokumentärfilm där personen vars livs som 

skildras lever. Det skulle då vara intressant att identifiera om det finns skillnaderna i 

representationen av en person vid liv och en person som inte längre lever.  
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